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 ه511١1/ « ةماعلا زيزعلادبع كلملا ةبتكم (2)

 رشدلا ءانثا ةينطولا دهف كلملا ةيتكم ةسرهف

 (ضايرلا : م1497 /ه5415١) تاءاطعلاو تابلقتلا نم نورق : سلدنألا ةودن
 «ناديزلا يلع نب هللادبع ريرحتلا ةنجل /تاءاطعلاو تابلقتلا نم نورق :سلدنألا ةودنل يملعلا لجسلا

 . م1995 /ه1١41١/ « ةماعلا زيزعلا دبع كلملا ةبتكم : ضايرلا-. [خاو] . . .ينابيحسلا حلاص نب دمح ؛ًررقم
 ٠١( ؛ ةمكحملا لامعألا ).. مس 738 ؛ جم

 1955717 4١1/5 : ةلسلسلا مقر

 (4 -ج)195957 1417456 : كمدر

 :١192:9178 دمدر

 تارمتؤم  ةيمالسإلا ةراضحلا .؟ تارمتؤم  سلدنألا ١.
 . ناونعلا .ب ضايرلا « ةماعلا زيزعلا دبع كلملا ةبتكم .أ

 ا١ء/طابلا/ هدا, ءالا يويد

 ١4/١1/11 : عاديإلا مقر

 ةة5.1714.ا/؟ : ةلسلسلا مقر
 (4 -ج)447077 5157.4 : كعدر

 فت”لوأل ١ةكعطلا

 م1441 صا 7

 لزج عطا وقح
 يضل ا ماع ازيزعلا)تبك كمل هبل

 ةمظنملا ةهجلا يأر ةرورضلاب لثمت الو اهباحصأ يأر نع ربعت ةودنلا تارضاحم



 ماع ازوزعلا بكا ِئلَع
 )٠١( ةمكحملا لامعألا

 ةةرلريقلإ جميل

 مسرد
0< 7 

: 00 
 الد ان 0 0

 و 0 و رس نهب تف 0 رو

 عيارلامسقلا

 تردالاو ةّغللا

 مما مب

 .ارنم ق]ريزل) ات رف بررال

 001 ارجل نركز

 70 انزل اكن لامكركا)

 ماعلا رع َبك للا نلت اَوِبطَم
 م1411 صا عال









 تايوتحملا

 ةحفصلا عوضوملا

 ةيبرعلا ةغللاب ثاحبألا : الوأ
 ةيمالسإلاو ةيبرعلا ةفاقثلا دفر يف نييسلدنألا نييوغللا دوهجو تاماهسإ

 0000000 000 طورهلا فلخ يلع .د

 ةيسلدنألا ةفاقثلا حرص يف ةزراب ةمالعو ةدئار ةيسلدنأ دوهج  لاعفألا مجاعم

 1 فرش دمحم دمحم نيسح .د

 سلدنألاب ةماعلا نحل حالصإ باتك يف رشنت مل تادايز

 0 ا ا يرواسلا زيزعلا دبع ذاتسألا

 يسلدنألا بدألا يف ءامتنالا ةرهاظ
 180 اممم سسس ا نافقث نب يلع نب هللا دبع .د

 ةيبرعلا ةيبدألا ةكرحلا يف مهريثأتو مهتاماهسإ : سلدنألا ءابدأ
 لا ا نومحر يبرعلا نيسحلا .د

 عادبإلاو ةاكاحملا نيب ةيسلدنألا ةبرجتلا يف يصصقلا لايخلا

 0 ديسلا نيدلا عيفش دمحم .د

 ناديز يجروج تاياور يف سلدنألا ةروص

 0 ااا ااا ا دمحم ميهاربإ ديمحلا دبع .د

 ةيسلدنألا ةلاحلا يف عقاولاو زمرلا : خيراتلا ايزاتناف

 1 لا وبما يناقذاللا نيدلا يبحم .د

 ةيبعشلا بادآلاو ةيخيراتلا ةقيقحلا نيب ناريطلا ملاع يف داورلا لوأ سانرف نب سابع
 51 يوارعشلا ميهاربإ دمحأ .د

 ثيدحلا يكرتلا بدألا يف سلدنألا
 110 و يديره فيطللا دبع دمحم .د

 يدرألا بدألا يف سلدنألا طوقس ةاسأم ىدص

 2 ميهاأربإ ديمحلا دبع ريمس .د

 ةيسلدنألا ةيرعشلا ةركاذلا يف زاجحلاو دجن

 را يرلعلا رصنب هللا دبع .د



 ةحفصلا عوضوملا

 ةنراقم ةسارد : يقرشملاو يسلدنألا حشوملا

 57 خس سلاسل م ا عا لكيه ميحرلا دبع ريمس 3

 رودابورتلا رعشو يسلدنألا رعشلا
 537 ا ناوئش سنوي . د

 (كاردتساو فيرعت) سلدنألاب يرجهلا نماثلا نرقلا نيواود

 ا ا 0071010 ةمارهلا هللا دبع ديمحلا دبع

 (رصاعملاو ثيدحلا يبرعلا رعشلا ةيؤر) دوجولاو ةروصلا : دوقفملا سودرفلا

 500 ا وا يرديلا قبيرطلا دمحأ
 يرجهلا سماخلا نرقلا يف سلدنألا يف يوحنلا سردلا

 0 000000000101 ا يتيبثلا دايع .د

 يسلدنألا ماسب نبا ةريخذ يف يبنتملا

 3 عيبرلا نمحرلا دبع نب دمحم .د

 ةيبنجألا تاغللاب ثاحبألا : ايناث
 11ة1وضممب هك اطع ةلزدستمهلم ات ل165 : 19 عوكل ملل وول هموم هوم همم همم ممم ممم هموم 1



 نييسلدنألا نييوغللا دوهجو تاماهسإ
 ةيم السرلاو ةيبرعلا ةقاقثلا دفر يف

 طورهلا فلخ يلع : روتكدلا





 تاءاتطغلاو» تاكيلقتلا ف نْوَرق ::نيننلدلألا# . 32 ادا د د ااا او هلال ان ل هدانا سا

 نييبسلدنألا نييوغللا دوهجو تاماهسإ
 ةبم السرالاو ةيبرعلا ةقاقثلا دفر يف

 (*”طورهلا فلخ يلع :روتكدلا

 تالاجملا يف نييسلدنألا ةغللا ءاملع تاماهسال اعيرس اضرع عوضوملا اذه يف ثحابلا مدقي

 ناديم يفو نفلا اذه تاعيرفت يف ىرخأ تاكراشم مهل تناك « ةغللا ناديم ىلإ ةفاضالابف « ةفلتخملا

 .اهريغو ةغللا مجاعمو بدألا بتكو رعشلا نيواود ىلع تاقيلعتلاو حورشلاو تاقبطلا بتكو مجارتلا

 يف اهلثمو « تاءارقو ريسفت نم ينيدلا ناديملا يف هنأش لقت ال ىرخأ تاماهسإ مهل تناك امك

 . ىرخألا ةيملعلا نيدايملا

 12818 001711181011017 01 "11218 ذىلل12 117 51مل 1110111515 1101 128 خلخخش810
 فللاب آذآ فل11 0101101

 6و
 101. ذأأ1 1131315 231-1132001

68511509 ) 

 1غ خساطمت“ م:عدعمأام ام اطلق مهم 2 نان1تلع [عالتعوب 0[ طع كمداتتتطان هتك 01 اطع فسلقلال-

 دلقم 5ءاعمأتكأاك ةلتل !ةصمعانتماك اص لا ءنعمخأ 8ع1ل5ك 01 طسصقم اطصما71علعع . '[طعتت ءلأماناق ةتع

 م01 هممقمعل 10 انصعاتتداتع 170815 201 اطعإل طقكتع 20160 كمصاتتط ان 0135 11 116 211160 5

 ىمتعا هم طامعومطتعمل انا ع وطدتع اطع امهم 01 طع م0ءا1ع1]2 70112 ص مقتاتعتساةنع ةطحأ

 طع هتك هدد 1ع ةطتتع آص عع26121 ةق عال هك اطعام ءللملام ذط اطع 1600 عئقطألال.

 '1عازن طقتنع 2150 ططهز07 مدختطان مك 112 طع 210 01 ؟عات ع1مان5 5010365 ىانعط ةق 1[ 0هنةمنع

 همت عاتاقتكت 300 طع :ةعئامات مد ه2 طع 1010... 6.

 . ندرالا « ةتؤم ةعماج  يبرعلا ةغللا مسق يف دعاسم ذاتسأ « ةفسلفلا يف هاروتكد (*)

٠. 





 تاءاطعلاو تابلفقتلا نم نورق :٠ سلدنألا 32 ند هدو ك2 هسا ط 2 1 دو ع ن2 قوت ا ورع قد هع 2 ةرق م هاه ادد

 مولع نم امهكلف يف رودي امو وحنلاو ةغللا ىلع اروصقم نييسلدنألا نييوغللا طاشن نكي مل

 . ةفلتخملا مولعلا نم لقح ريغ ىلإ هادعت لب بسحف

 ءوضلا ضعب ءاقلإب موقيس نييوغللا ءالؤهل ىوغللا طاشنلاب همامتها بناج ىلإ__ثحبلا اذه يفو
 ةيبرعلا ةفاقثلا دفر يف لعاف رود اهل يتلاو ةيوغللا ريغ ىرخألا مولعلا يف مهماهسإو مهمامتها ىلع
 : ةيلاتلا نيدايملا ىلع ثحبلا لمتشيس اذل ؛ ةيمالسإلاو

 تائلثملاو « ماوعلا نحلو مجاعملاو 2 فرصلاو وحنلاو 2 ةغللا مضيو : يرغللا ناديملا_١

 ٍ مجارتلاو تاقبطلاو ةيبدألا بتكلل يشاوحلاو حورشلاو « لائمألاو

 . ةينآرقلا

 . 7 نيدايملا هذه يف نييوغللا تاماهسإ نم عبط ام لمشي ثحبلا اذهل اقحلم عضأسو اذه

 : ىرغللا ناديملا : ًالوأ

 هذه نم دحاو لك يف ثحبلا درفلسو . ةغللاو مجاعملاو فرصلاو وحنلا ناديملا اذه لمشي

 . عورفلا

 سرادملا» هباتك يف هنم يخيراتلا ءزجلا ىطغ دق فيض يقوش نأ دجأ يئنإف : فرصلاو وحنلا امأ

 يف بيبح ريبلأ لبق نم اذه لثم لعف دقو . مهئارآو مهتافلؤم مهألو ةاحنلل ضرع ثيح « «ةيوحنلا

 ءاملعلا دوهج اًضراع اًعم وحنلاو ةغللا ىلع همامتها زكر هنأ الإ « «سلدنألا يف ةيوغللا ةكرحلا» هباتك

 . "”اهريغو فرصلاو وحنلاو ةغللا يف ءاملعلا تازاجنإ مهأل ضرع نيح . «سلدنألا يف ةيوغللا

 . ةيضاملا روهش ةتسلا لالخ يدهجب هيلإ لصأ نأ تلواح اماذه )١(
 عساتلاو نماثلا نينرقلا يف ةغللاو وحنلا تاهاجتا لوح ةيرصنتسملاب بادآلا ةيلك ةلجم يف رهن يداه ثحب كانه )١(

 . ةيسلدنألا دوهجلا ضعب ىلع هيف جرع



 د2 د3 هاج اب تا عامل ف ماو هاو 1 ات 2 وصلو د كا تو حتر د دوم نييسلدنألا نييوغللا دوهجو تاماهسإ

 ىرخأ ةهج نمو «ةهج نم ثحبلا لاطل لاجملا اذه يف ءاملعلا دوهج نع ليق ام لك تركذ ولو

 ةكرحلا اودصر دقف ؛ فيضمل اًناكم عدي ال امب لاجملا اذه اوفك دق« اًقباس نوروكذملا نوفلؤملاف

 . اًيفاو ادصر ةيوغللا

 ةلودلا نم مهملا ءزجلا اذه نع ةرث تامولعم نم هيلع تلمتشا امو بتكلا هذهل ىتعجارمبو

 سلدنآلا يف ءالجألا انزاملع هفاضأ يذلا ام : وه ريبك لاؤس مامأ ىنتدجو « كاذنآ ةيمالسإلا ةيبرعلا

 ؟ ةيوحنلا ةفاقثلل

 ةرتفلا كلت بتك نم ققح ام عمو ؛ةينأتم ةفقو ةقباسلا بتكلا عم تفقو لاؤسلا نع ةباجإللو

 كلذو فيلأتلاو ثحبلاب اولغتشي مل نييرجهلا ثلاثلاو يناثلا نيرقلا يف سلدنألا ءاملع نأ تدجوف

 .(7 رارقتسالا مدعو يسايسلا عارصلاو حتفلاب سانلا لاغشنال

 ىسوم يبا نباو « ةيطوقلا نباو « يديبزلاو « يلاقلا يلع يبأ تافلؤم هيف ترهظف عبارلا نرقلا امأ

 روصقملا» : هلف يلاقلا يلع وبأ امأف « ليلقلا رزنلا الإ مهريغل دراصملا ركذت ملو « يبطرقلا نوراه

 نبا امأو .2؟7 «حضاولا»الإ وحنلا يف هل رداصملا ركذت ملف يديبزلا امأ ؛(«تلعفأو تلعفو دودمملاو

 يذلا «لاعفألا» باتك هلو « اذه انلصي ملو دودمملاو روصقملا يف اًباتك هل نأ رداصملا تركذف ةيطوقلا

 نويع حرش ١ باتك هلف يبطرقلا ىسوم نب نوراه رصن وبأ وهف ريخآلا امأ , ةيمجعملا ةغبص هيلع بلغت
 سداسلاو سماخلا نرقلا امأ « ديدج اهيف نكي مل نرقلا اذه يف ةفلؤملا بتكلاف ؛ « هيوبيس باتك

 ديسلا نباو يرمتنشلا ملعألاو هديس نبا : لاثمأ ةاحنلا نم ريهاشم ءامسأ هيف انعلاطتف نييرجهلا

 :امه نينثا نيراسم تذختا ءالؤه تافلؤمو . مهريغو يليهسلاو ةوارطلا نباو شذابلا نباو يسويلطبلا

 ةيوحنلا بتكلا حرشب متهإ : يناثلا .ملعألا لاثمأ نييلهاجلا ءارعشلا نيواود حرشب متها : لوألا

 يسرافلا يلع يبأل حاضيإلاو دربملل بضتقملاو يجاجزلل لمجلاو هيوبيس باتك لاثمأ ةيقرشملا

 نيثحابلا دحأ مهركذ دقف ثحبلا اذه يف مهركذل لاجم الو رثك مهف هيوبيس باتك حارش امأو « اهريغو

 شذابلا نباو يسويلطبلاو ملعألا : مهنمف لمجلا حارش امأ .2* يبرعلا ناسللا ةلجم يف رشن ثحب يف

 ينع دقف بضتقملا امأ « امهريغو ةوارطلا نباو شذابلا نبا : مهنم حاضيإلا حارش امأ « يلوزجلاو

 . شذابلا نبا هحرشب

 / ةفيلخ ميركلا دبع هققح دقو 17 ص « سلدنألا يف ةيوغللا ةكرحلا رظناو ؛ صء."١ ج « ناملكورب رظنا )0

 .ماقاله 2 ١ ج « ١17 دلجم  يبرعلا ناسللا ؛ («برغملاو سلدنألا يف هيوبيس بأتك» « يجح دمحم 2(
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 تاءاسطعلاو تابلقتلا نم نورق : سلئدنألا 2-2-2-2 2-2 2202م 2م مس مح اس عام عم عع م عع د هع

 مل ناو . يليهسلل وحنلا يف ركفلا جئاتن ءانثتساب لاب اذ ادحاو اًيوحن اًياتك رداصملا انل ركذت ملو
 يلا كر ا ةيقرشملا وحنلا بتك نع هئارآو هعوضوم يف جرخي
 ةريثك تافلؤم ءالؤهلو « عيبرلا ىبأ نباو عئاضلا نباو جاحلا نباو كلام نباو روفصع نباو ماشه نباو

 « يجاجرزلل لمجلاو هيوبيس باتك حرش فورخ نباف « ركذلا ةفلاس حورشلا جهنم نع جرخت مل اهنأ الإ

 ىلع حرش هل ماشه نباو ةئطوتلا باتك هلو ةيلوزجلا ىلع حرشو هيوبيس باتك ىلع قيلعت هل نيبولشلاو
 يف عتمملاو وحنلا يف برقمُلا هلف روفصع نبا امأ « لاعفألا ةينبأ يف لاقملا لصف هلو يسرافلا حاضيإ
 يراخبلا حيحص لكشم بارعإو « ةيفاكلا حورش هلف كلام نبا امأ « لمجلا ىلع حرش هلو فيرصتلا
 رسو حاضيإلاو هيوبيس باتك حرش دقف جاحلا نبا امأ .ليهستلا هلو طقاللا ةدعو ظفاحلا ةدمع هلو

 ىلع حرشو باتكلا ىلع حرش هل كلذكو هيوبيس باتكو لمجلا حرش عئاضلا نباو بارعإلا ةعانص

 . لمجلا ىلع رخآو حاضيإلا

 حرش هلو , ليهستلا باتك حورشب متها يذلا نايح ىبأ ىوس هيف رهظي مل هنأ ودبيف نماثلا نرقلا امأ

 ةركذتو برقملا بيرقتك « هريغو « «كلام نبا ةيفلأ ىلع مالكلا يف كلاسلا جهنم» هامسأ هيفلألا ىلع
 . ةاحنلا

 مهل نييسلدنألا نإ : يناغفألا ديعس ذاتسألا لاق ام لوقلا عيطتسأ ادج بضتقملا ضرعلا اذه دعبو

 اهتازيمم اهل ةسردم نوكت ال اهنكل . ةريثك تافلؤم مهلو فرصلاو وحنلا يف ةريثك تالوطم
 يف نودلخ نبا هلاق ام اًعبتتم اهتازيمم اهل ةسردم مهل نأ ىري نيثحابلا ضعب نأ ولو 00

 هيلع اوظفاحو مهيلإ قرشلا ثارت اولقن مهنإ : لوقن مهقح سانلا ءالؤه مضهن ال يكل نكلو .7"2 هتم
 اهريسيتو ةيبرعلا رك دل نر تعوم ١ را با

 . مهيلع

 يفو « يبرعلا وحنلا يف هرثأو يرهاظلا بهذملا ىلإ تاراشإلا ضعب ثاحبألا ضعب لجستو

 يف ارييغت ثدحأل رارمتسالا هل بتك ول « ةاحنلا ىلع درلا» هباتك يف ءاضم نبا هيلإ بهذ ام نأ ةقيقحلا

 . 7)هامألا ىلإ هب مدقتلل وحنلا يف داهتجإلا باب حتف دقف « يوحنلا جهنلا

 حوضولا لك ةحضاو صئاصخو تامس اهل سيل سلدنألا يف ةيوحنلا ةسردملا نإ :لوقلا ةوفصو

 . هباتك يف «يبطرقلا ءاضم نبأ» ةلواحم يه ةلواحم أرجأ لعلو « وحنلا يف اًئيعم اهاجتا لثمت اهنكلو

 . يوحنلا د ا ل
 .ماوالةءاجو ١م« مكر سا يلا نع م دمحم (0

 . م1401 ج1 يبرعلا ناسللا ؛ وحنلا يف ةيب | ةسردملاو ةيوبيس » « يسافلا لالع 0
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 ه1 دب د 22 روع ب ج2 يبد الاس نبااكلا نة نخ كما < نطحا هك نييسلدلألا نيسيوغللا دوهجو تاماهسإ

 دالبلا نكلو « يوحنلا سردلا جهانم ىلع ترطيسل حاجنلا اهل بتكول يتلا « ةاحئلا ىلع درلا»
 (9) . بتكلا ةسيبح ةلواحملا هذه تلظو عازنلاو عارصلاب تيلتبا ةيسلدنألا

 بتكلا نم ليلقو ةيوحنلا بتكلا نم ريثك عضو يف وحنلاو ةغللا ءاملع مهاس دقف لاح ةيأ ىلعو
 مهأل حورش امإ يهف لاجملا اذه يف ةقراشملا هفلأ امع جرخت ال داكت تافنصملا هذه نأ الإ , ةيفرصلا

 هدع نكمي ال امم كلذ ريغ وأ بيوبتلا ىف فالتخا وأ « انفلسأ امك قرشملا يف ةفلؤملا ةيوحنلا بتكلا
 يف هرشنو هحرشو هليجستو ميظعلا ثارتلا اذه مهظفح ءالؤهل لجسي م نأ الإ « ةقالخ ةيعادبإ ةمهاسم
 . هيلإ نونوكي ام جوحأ اهلهأ ناك تقو يف ةعقبلا كلت

 ةيفرص بناوج يوحت تناك ركذلا ةفلاس وحنلا بتك نأ يهو اهيلإ هيبنتلا نم دبال ةراشإ تيقب
 « كانهو انه ةيفرصلا مهبتك انعلاطتف فرصلا يف تالوجو تالوج ءاملعلل تناك هنأ ملعلا عم «ةريثك
 فورح حرش يف ينابملا فصرلا (ه 0: ت ) يقلاملا رونلا دبع نب دمحأ مامإلا باتك اذهف

 عستي ال ةريثك بتك اهريغو ( ه159: ت ) روفصع نبال « فيرصتلا يف عتمملا» باتكو ««يناعملا

 تبلغ ةمس هذهو . اهعوضوم يف ةقراشملا بتك يف امع جرخت دكت مل بتكلا هذه نأ آل اهركذل ماقملا
 . رصعلا اذه يبوغل ىلع

 : ةيبدألا بتكلل يشاوحلاو حورشلا

 نم ديدعلاب ةيمالسإلا ةيبرعلا ةفاقثلا اودفرف ؟ ةرهاظلا هله يف سلدنألا يبوغل نم ريبك ددع مهاس

 . اهباب يف (رداصم دعت يتلا تافلؤملاو بتكلا

 مهقتاع ىلع اوذخأف « اهريغو ءارعشلا نيواودو ةيوغللا بتكلا ضعبب نويسلدنألا متها دقف

 : اهنم ركلن « اهنوتم ىلع يشاوحلا ةباتكو اهحرش

 ١- دوقفم باتكلاو (ه087 :ت ) فاص نبال تاقلعملا حرش .

 .ناملكورب هركذ امك « فورخ نبال بوسنملا تاقلعملا حرش ١
 .روفصع نبال ةتسلا راعشألا حرش -

 . دوقفم وهو (ه "519 :ت)) يريمحلل « يبنتملا ناويد حرش - 5

 . ١9" ص ؛ (م1977 , ةضهنلا ةبتكم : دادغب ) " يوحنلا نايح وبأ « يثيدحلا ةجيدخ (9)

 . سيقلا ئرما ناويد وهو لوألا ءزجلا قيقحت ةمدقم يف ةيمستلا يف ناملكورب أطخ انيب دقو . انقيقحتب

 م



 تاءاحطعلاو تاتيلقتلا حرت نوف : "نسلدتألا). - دز دا دان دامت دل د سما د انس دامو هاو هانا مدت يبوح هنت ما

 . باتكلا ققح دقو « يوحنلا ماسب نبال : هيناعم لكشمو يبنتملا تاقرس

 .باتكلا ققح دقو « (ه :5١19 ت) يشيرشلل : يريرحلا تاماقم حرش - 1

 .(هكالا ت) يريزجلا ىسوم نارمع يبأل : ةماعلا نحل حرش ا/

 . يمخللا ماشه نبال : بلعث حيصف حرش -
 .(ه١59 :ت) ىلبللا رفعج يبأل حيصفلا باتك حرش يف حيرصلا دجملا ةفحت-9

 .(ه000 ت) يريمدتلا دمحأ سابع يبأل حيصفلا بيرغ حرشل حيرصتلا-١٠

 .دوقفم وهو ؛ يريمدتلل بتاكلا بدأ حرش_- ١

 ١١ يركبلل باتكلا بدأ يف باضتقإلا- .

 : مجاعملا

 نم ديدعلا رداصملا انل ركذتف « ناديملا اذه يف ماهسإلاو فيلأتلا يف نويسلدنألا نويوغللا رثكأ

 : مهنمركذت 2 لاجملا اذه يف عاب مهل ةدع نييوغل ءامسأ ددرتو تاماهسإلاو تافنصملا

 نباو ٠ « بعوملا ١ مجعم بحاص ىنايتلا بلاغ ابأو . « عرابلا ١ مجعم بحاص يلاقلا يلع ابأ
 سنوي نب دمحم هللا دبع ابأو .«صصخملاو مكحملا :١ نيروهشملا نيمجعملا بحاص هديس

 ابأو « « ملاعلاو ءامسلا ١ مجعملا بحاص نابإ نب دمحأو (« ةغللا يف زربملا ١ مجعم بحاص يراجحلا

 هذه نيثحابلا ضعي ركذ دقو .« لسلسملا ١ مجعم يف يطسقرسلا يميمتلا هللا دبع نب فسوي نب ارهاط

 لوح ءىراقلا يدي نيب اهعضأ نأ تددو تاظحالملا ضعب يل نكلو ؛«2'١) اهيف لوقلا اولصفو درهجلا

 : ةريبكلا تاماهسإلا هذه

 نب ليلخلل «نيعلا» مجعم جهنم نع هفلؤم هيف جرخي مل يلاقلا يلع يبأل «عرابلا» مجعم نإ ١

 نم ًادحأ ملعن الو” : ىديبزلا لوقي ثيح باتكلا اذه ىلع ينثت ةميدقلا رداصملا نأ ملعلا عم « دمحأ

 كلذ نم مغرلابو 7 :رخآ لوقيو . 2١١02 باعيتسالاو لومشلاو ةطاحإلا يف هريظن فلأ نيرخأتملاو نيمدقتملا

 هيف باتكلاف كلذ بئاج ىلإ «ةقرو ةثامعبرأو اًفين ليلخلا مجعم ىلع هفلؤم هيف داز دق «عرابلا» مجعمف

 دوهجل تاراشا كانه كلذكو « م١191 ماع ١7«: . دلجملا ركفلا ملاع ةلجم ىف اًدحب ىريغدولا ىلعلا دبع بتك )١1١(
 مم م يف احب يريع بع اب

 4 ١85 ص « نييوحنلاو نييوغللا تاقبط 20



 21 و اك ا ا ل اب لا او عك نييسلدنألا نييوغللا دوهجو تاماهسإ

 دعي ال مجعملاف هلك اذه عمو .190فورحلا ضعب بيترت ريخأتو ميدقت يف ليلخلا جهنمل ةفلاخملا ضعب

 وه مجعملا اذه يف ديدجلا نأ ىرأ يننأ الإ "7 لكشلاو طبضلاب هئانتعا مغر هجهنم و هتدام يف اًديدج

 ةفاقثلا رشنو مجاعملا هذه لثم ىلإ ا مولا ةرورض تناك مجاعملا نم هريغو هنأ

 نع يئانلا رطقلا كلذ يف ةيمالسإلاو ةيبرعلا ةفاقثلا دفاور نم ادفار دعي اذهو . اهيف ةيمالسإلاو ةيبرعلا

 . كاذنآ ةيمالسإلاو ةيبرعلا ةفاقثلاو ةراضحلا زكرم

 يف امب هيف ىتأو ةدئافلا ميظع باتك وه ١ : ىطويسلا لوقي : ينايتلا بلاغ يبأل : بعوملا ١

 ثيدحلاو نآرقلا دهاوش نم ءيشب لالخإ نود ,ههجو ىلع هيف فالتخا ال يذلا ةفللا عيحص نم نيعلا

 داز مث ؛ ةفلتخملا ةينبألاو ةفحصملا فورحلاو ةفلتخملا دهارشلا نم هيف ام حرطو . برعلا راعشأ حيحصو

 دادرت هقباسك وه باتكلا نأ حضاو حيرصت مالكلا اذه يفو . 19 (ةرهمجلا يف ديرد نبا داز ام هيف

 ءابيرغ اذه سيلو « ديدج الو هيف ةدايز ال روركم لمع وهف « ناديملا اذه يف ةقباس ةيقرشم بتكل

 - مكؤاملعو» : اهيف لوقي يتلا مزح نبال هتلاسر يف بيرلا نبا لوق مهيلع قدصي سلدنألا ءاملع ضعبف

 فنص نإ فاخي ؛ حزحزتي ال هبعك ىلع بتارو ؛ حربي ال هلظ يف مئاق مهنم ئرما لك  مولعلل مهراهظتسا عم

 ,211) 2(... فلاوي الو ,فلاخي نأ فلأ نإو , فّنعُي نأ

 «نيعلا» جهنم هفلؤم هيف عنا « مجاعملا مخضأ نم مجعملا اذه دعي : هديس نبال : مكحملا 3

 ميظنتلا هتلواحم يهو هيونتلا قحتست ةفاضإ يمجعملا فيلأتلل فاضأ هديس نبا نأ الإ ءدمحأ نب ليلخلل

 ك8 نيمدقألا بتك يف ام نمض دق اذه هباتك نأب هسفن هديس نبا فرتعيو "2١ مجعملا داوم لخاد

 مجاعملا نم نوللا اذهو « تاعوضوملا باسح ىلع ينب مجعم وهو :هديس نبال صصخملا - 5

 لوأ ذنم ةقيرطلا هذه ىلإ برعلا أجل دقف هديس نبا راكتبا نم نكي ملو هعوضوم يف ًاديدج نكي مل

 باتك ناك امبرو ... («ليخلا» هباتك يف يعمصألا نييوغللا ءالؤه نمو « ةغللا عمج ةرورض ىلإ مههبنت

 رثكأ «فنصملا بيرغلا» باتك لعلو جهنلا اذه بسح بتك نم لئاوأ نم (ه7 ”١7 ت) ليمش نب رضنلا

 .417 « سلدنألا يف ةيبرعلا مجاعملا (1)
 َ 48" ص ١ يبرعلا مجعملا ءراصن نيسح 00

 8/8/1١-8. .ةغللا مولع يف مرهزملا )١5(
 او" 07/4 : بولللا حفل ؛ يرقملا 2150
 ,؟ولملا« يبرعلا مجعملا ء راصن نيسح 20

 .ققحملا ةمدقم )١6(



 تاءاطعلاو تابلقتلا نم نورق ا سئلدنألا 327 لال د هال جاوا 2 هان وعي دانت مك ترد داو هاد هد: 2.ت 552 تق ماع

 باب لك يف دمتعا ةديس نبا نإ : لاق مهضعب نإ ىتح «صصخملل» هفيلأت يف هديس نبا يف اريثأت بتكلا
 . 219 رثكأ وأ فلؤمل بابلا كلذ يف فلأ ام ىلع باوبألا نم

 ىلإ انيلإ لصي مل باتكلا اذه : يراجحلا سنوي نب دمحم هللا دبع يبأل : ةغللا يف زربملا 28

 . «ةلصلا» هباتك يف رابألا نبا هركذ دقو ءيش هنع فرعي الو نآلا

 نع فيلأتلا اذه زيمتي : (ه078 :ت ) يطسقرسلا رهاط يبأل : ةغللا بيرغ يف لسلسملا -5
 هيلإ وعدي ام ىوس بيترت يأل ةغللا تادرفم عاضخإ مدع ىلع هدامتعا يف درفتي هنأ فيناصتلا ةيقب
 ركذ ىلإ ىلوألا ةملكلا ركذ ىرجي نأ ينعي يذلا لخادتلاو رجاشتلا وأ ظافلألا ىناعم نيب لسلستلا
 . "2 اذكهو ةعبارلا ىلإ ةثلاثلاو ةثلاثلا ىلإ ةيناثلاو « ةيناثلا

 اًئيش هيف مجاعملا ىلإ فضي مل هنأ هبحاص فرتعي مجعملا اذهو : يولبلل ؛ ءاب فلأ مجعم -ا/
 , 1١ «... بتكي هب دادمو دغاك ىوس باتكلا نم يل سيلولا : لوقيف

 فقوت دقف عباسلاو سداسلا نانرقلا امأ . سماخلا نرقلا ةياهن ىتح يمجعملا فيلأتلا وه اذه

 دق مجاعم ىلع دامتعا الإ وه امف فيناصتلا نم بناجلا اذه يف ركذ امو «يمجعملا فيلأتلا امهيف

 دودرلا ةكرح ءوشن وهو بناجلا اذه يف فيلأتلا نم رخآ بناج رهظو . انيلإ لصت مل اًقباس تعضو
 . ددصلا اذه يف فلأ ام ىلع تاقيلعتلاو

 ضعب ريوطت يف رصحني داكي نييسلدنألا نييوغللا ماهسإ نإ :لوقلا عيطتسن فاطملا ةياهن يفو
 باتكو « «يلاقلل تلعفأو تلعف» : اهرهشأ نمو ةينبألاو غيصلاب متهت يتلاك ةصصختملا ريغ مجاعملا

 بسحب ماسقأ ةثالث ىلإ هباتك ةدام مّسقو يلاقلا يلع يبأ هذاتسأ نم دافتسا يذلا ةيطوقلا نبال «لاعفألا»
 ليلخلا قرطل فلاخم صاخ طمن ىلع اًيتوص اًيدجبا اًبيترت مسق لك داوم بّتر مث لعفلل ةسيئرلا غيصلا
 . 17 يلاقلاو هيوبيسو

 اددع الإ رداصملا انل ركذت ملف « ةلق ىلع فيلأتلا نم نوللا اذه يف نويسلدنألا نويوغللا كراش

 : اهمهأ . فيناصتلا هذه نم ًاليلق

 . "05ص «ءريخ نبا ةسرهف (19)
 . 188 ص . سلدنألا يف ةيبرعلا مجاعملا )1١(
 1 اةمدقم )١١(

 . ١١94 ص « قباسلا عجرملا ققف

3١ 



 0120 ا م ا ل نييسلدنألا نييوغللا دوهجو تاماهسإ

 ةمدقم يف يديبزلا فرتعيو «٠ باوتلا دبع ناضمر باتكلا ققح رم دقو يديبزلل «مارعلا نحل» ١

 فلؤملا نأ يهو ةديدج تافاضإ باتكلا يفف اذه عمو . متاح ىبأل مسألا اذهب ًافيلأت ىأر دق هنأ باتكلا

 يف يبرعلا ناسللا يف ةدوجوم ريغ اهب نونحلي ةقراشملا دجو يتلا ءايشألاو ظافلألا ضعب حمل

 .سلدنألا

 باتكلا اذه ققح دقو (ه ث ) يلقصلا يكمل «نانجلا حيقلتو ناسللا فيقثت١ باتك  ؟

 .م955١ ةنس رطم زيزعلادبع

 (هدالا/ ت) يمخللا ماشه نبال ناسللا ميوقت ىلإ لخدملا 1“

 اذه نأ الإ ء. (ه"١ :ت ) يماذجلا ىسوم نارمع يبأل يديبزلل «ماوعلا نحل» باتك حرش - 5

 . ادوقفم لازيام باتكلا

 : تاثلثملا

 يسويلطبلا هّتص يذلا «تاثلثملا» باتك ىوس  لاجملا اذه يف اًماهسإ نييسلدنألا نييوغلل رن مل

 ملو« هماسقأ تلداعتو هنازوأ تقفتا ام ىلع - باتكلا ةمدقم يف فلؤعلا لوتي امك دمتعي باتكلاو

 تناك وأ لجرلاو لجرلاو لجرلاك ةئيع ةكرحب وأ ؛ ؛ رمَغلاو رمعلاو رْسّعلاك طقف هنإف ةكرحب الإ فلتخت

 0 مسمّسلاو مسمّسسلاك نيترسك وأ نيتحتف نالباقت ناتمض هيف

 : مجارتلاو تاقبطلا

 ىدييزلاف ؛ بناجلا اذه يف فّلأ نم لوأ اوناك لب مهريغ سلدنألا يف ةغللا ءاملع كراش

 «دالبلا كلت يف هعوضوم يف لوألا دعي تاقبطلاو مجارتلا يف اًباتك فلأ نم لوأ وه (ه1/94ت)

 نييوحن ةعبرأو ةئامل « نييوحنلاو نييوغللا تاقبط ١ هباتك يف مجرت دقو ٠ فورعم يوغل يديبزلاو
 صصخ « ها0/ ةنس ىفوتملا يحايرلا ىيحي مهرخآ ناك تاقبط تس ىلإ مهمسق «نييرغلو

 ىلع اذه هباتك فيلأت يف يديبزلا دمتعا دقو « ايوغلو ايوحن "5 مضتو ةسداسلا ةقبطلا هنم نييسلدنألل

 يف امهم ًالصأ دعي اذه عم باتكلا نأ الإ « هريغو يفاريسلا باتكك «لبق نم لاجملا اذه يف فلأ ام

 نييوحنلاو نييرغللا مجارت يف امأ ءهعوضوم يف فلأ امب هتنراقم دنع الإ هتميق رهظت الو« مجارتلا باتك

 ا نا د لا فسم كراج تسأل

 .(م١19/1 « ديشرلا راد : دادغب ١) يسوطرغلا يدهم حالص هققح دقو باتكلا ةمدقم (11)
 . 100 ص « سلدنألا (ق ةيوغللا ةكرحلا ( بيبح ريب مرحه

١ 



 نا لا ل ل ل 0001001 ببببد ااا

 : لاثمألا

 نويوغل اهفلأ يتلا لاثمألا بتك نم اريبك اددع رداصملا ركذتو « بناجلا اذه يف ةيسلدنألا ةئيبلا هتجتتنأ

 :اهمهأو رداصملا كلت هركذت امل ةبسنلاب ًاليلق دعي اهنم ائيلإ لصو ام نأ الإ « نويوحنو

 . (ها"”8:ت) يلاقلا يلع يبأل «لاثمألا» باتك- ١

 ققح دقو .(ه194ت) يضرفلا دمحأ نب يبحي ىبأل «لاثمألا باتك حرش يف لاقملا لصف ١

 : ينيدلا ناديملا  اًيناث

 امهبيرغ حرشو امهحورشو ثيدحلاو ريسفتلا يف نييوغللا تاماهسإ نع ثدحتنس ناديملا اذه يف

 . كلذ ليصفت كيلإو « ةينآرقلا تاءارقلاو

 : ريسفتلا

 امن مث « مولعلا نم زراب لقتسم ملعك يرجهلا ثلاثلا نرقلا يف سلدنألا يف ريسفتلا ملع أشن دقل

 يف نيرسفملا خيش دي ىلع يرجهلا سداسلا نرقلا يف هتمظع غلب مث سماخلا نرقلا يف عرعرتو

 تاهاجتاو تازيمم هل تزرب ثيح نييرجهلا نماثلاو عباسلا نينرقلا يف جضن مث « ةيطع نبا سلدنألا

 ركب وبأو « (ه417 ت) بلاط يبأ نب يكمو « (ه1175ت) دلخم نب يقب : ملعلا اذه مالعأ نمو

 يبطرقلا جرف نب هللا دبع وبأو « (ه0 57ت) ةيطع نب قحلا دبع يضاقلاو « ( ه0 51" :ت ) يبرعلا

 يف رظانلاو «(ها/١5ت ) نايح وبأ نيدلا ريثأو ء (ه 741ت) يبلكلا يزج نب دمحمو (ه1171ت)

 . نبيوغللا ريهاشم نم نايح ابأو ةيطع نباو بلاط ىبأ نب اًيكم نأ دجي ءالؤه

 ريغو هورصاعم هب هل دهش « امهم اًباتك ريسفتلا يف فلأ « نييوحنلا مالعأ نم ملع وهف يكم امأ
 ىلإ ةيادهلا باتك هريسفت يف فنص ام ريسافتلا لجأ نمف نآرقلا امأ :١ هنع ديعس نبا لوقي « هيرصاعم

 . "90 «بلاط يبأ نب يكم دمحم ربأ ملاعلا دهازلا مامإلا هّقنص رافسأ ةرشع وحن يف ةياهنلا غولب

 .١الا ص 5 ج « بيطلا حفن « يرقملا 2(

١ 



 م ا ان رف تلاوة 36و لال او ابل قنا هل در انا اكد تقاوم مانا نييسلدنألا نييوغللا دوهجو تاماهسإ

 نبا مهخيش ةصاخبو دالبلا كلت يف هدعب تءاج يتلا ريسفتلا رداصم نم اردصم ريسفتلا اذه دعو

 , 17 يكم يأر هيف ركذي ال هدنع ريسفتلا عضاوم نم اعضوم دجن املق يذلا ةيطع

 هبحاص نأ ذإ ؛برغملاو سلدنألا يف اصوصخ ةميظع ةيمهأو ةيملع ةميق اذ ريسفتلا اذه ربتعيو

 نآرقلا نم روثأملاب هيف مزتلا دقو ريسفتلا رداصم نم ردصم هلعج ام هتفاقثو هملع ريزغ نم هيلع ىفضأ
 ذإ ةغللاب ةقئاف ةيانع زربأ هنأ امك  مهيلع هللا ناوضر نيعباتلاو ةباحصلا لاوقأ دمتعاو « ةيوبنلا ةنسلاو

 تاءارقلاب غلابلا مامتهالا بناج ىلإ اذه اهتالولدم مهفو ةينآرقلا ظافلألا يناعم ىلإ لوصولا قيرط يه

 عرابلا تاءارقلاب ملاعلا وهف كلذ يف بجع الو « هريسفت يف زيمم عباط وهو يناعملا ىلع اههيجوتو
 . "9 مدقتملا

 باتكلا اذهلو «زيزعلا باتكلا ريسفت يف زيجولا ررحملا » : فورعملا هباتك لأ دقف « ةيطع نبا امأ

 نم دحاو ريغ هل دهش دقو هملع زونك نم هيلع ضافأ هبحاص نأل كلذو نيرسفملا عيمج دنع ةيلاع ةميق

 لاقو "4 .« اهل صخلم لوقنملاب ريسافتلل رصتخم ريسفت وه١ : نودلخ نبا هنع لاقف « كلذ يف ءاملعلا

 هتمامإب هل دهاش قدصأ هباتك راصو هتيص راط ىتح عدبأف هريسفت يف ةيطع نبا نسحأ دقل ١ : يطويسلا

 رثكي ناكو « ةلهس ةرابعب اهريسفت مث ةيآلا ركذب باتكلا اذه يف هجهنم زيمتو ("9 «(اهريغو ةيبرعلا يف

 ناكو « ةيوحنلا لئاسملاب مامتهالا ريثك « ةيبرعلا ةغللا ىلإ امكتحم يناعملا ىلع ةلالدلل رعشلا نم

 يف لوقي امك «ثيداحألا يف ةحصلا ىرحتيو ءاههجويو « اهذاشو اهلمعتسم « تاءارقلل ضرعتي
 , ؟”")باتكلا ةمدقم

 هجهنم حضوو « «ميركلا نآرقلا ريسفت يف طيحملا رحبلا ١ فورعملا هباتك فلأ دقف : نايح وبأ امأ

 ةظفل اهرسفي يتلا ةيآلا تادرفم ىلع مالكلا الوأ ئدتبي هنإ) لوقي ثيح باتكلا ةمدقم يف فيلأتلا يف

 مث , لوزنلا بابسأ (ركاذ ٠ ةيآلا ريسفت يف عرشي مث , ةيوحنلا ماكحألاو ةغللا نم هيلإ جاتحي اميف ةظفل

 يف ءاهقفلا لاوقأل لقنلاب ضرعتي مث . ةيبرعلا ةغللاب كلذ ىلع اًئيعتسم اًحجرمو اهجوم اهيف تاءارقلا هجوأ
 روصلا ركذب همالك متخي مث ؛ بارعإلا ىلإ دمعي مث ؛ ليلدلا ركذ عم فالخلل اضرعتم , ةيعرشلا ماكحألا
 . (روثنم مالكب هلك كلذ اعبتم ةيغالبلا

 // ص« قباسلا عجرملا (1
 .:"4 ص « ةمدقملا )١8(

 . 590 ص . ةاعولا ةيغب  يطويسلا (19)
 . هنم ةديدع ءازجأ عبط دقو برغملا يف ققحي باتكلا (2)

١ 
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 ءءارآلاو تامولعملا عونت نم هاوح امل يمالسإلاو يبرعلا ثارتلا نويع نم دعي باتكلا اذهو
 اهنمض يتلا تاعوضوملا لك يف ةرث رداصم ىلإ هيف عجر هنأ ؛ هتمدقمل ئراقلا حملي يعوسوم باتكلاف

 ؛اهريغ وأ ةغالبلا وأ ةغللا صخي ام اهيفو هقفلا صخي ام اهيفف اهعونت ىلع رداصملا هذه اركاذ باتكلا
 نم مظعأ ةيبرعلا يف فلؤي مل ١ :ىطويسلا انخيش لاق يدوادلا لوقيف « ملاع ريغ كلذ يف هل دهش دقو
 «طيحملا رحبلا» نيباتكلاب دوصقملاو 2١ «(لاوقألاو فالخلل ىصحأ الو عمجأ الو . نيباتكلا نيذه
 . نايح ىبأل . «طيقللاردلاو»

 . ©” ءاملعلا اهب يدتهي صخاوشو

 : امهحورشو ةيونلا ةريسلاو ثيدحلا

 يرجهلا ثلاثلا نرقلا علطم ذنم ةدوهشم لاجملا اذه يف وحنلاو ةغللا ءاملع ةمهاسم تناك دقل
 : يه نوفورعم نويوغل اهفلأ ثيدحلا بيرغ حرش تلوانت يتلا بتكلا نم ةثالثب رداصملا انعلاطتف

 ١ (مه؟199 :ت١) بيبح نب كلملا دبعل «ثيدحلا بيرغ يف»- 27 .

 , 49 (ه1857:ت) «ينشخلا مالسلا دبع نب دمحمل «ثيدحلا حرش -؟

  1٠:ت) تباث نب مساقل «لئالدلا» ١7 (ما" 20 ,

 حرش يف تباث باتك نم لمكأ باتك سلدنألا يف فلؤي مل هنإ» : ريخألا يف يديبزلا لوقيو

 . ةدوقفم لازتام_يفسأللو  بتكلا هذه نأ الإ . «ثيدحلا

 يليهسلا فورعملا يوحنلا ىرتف ناديملا اذه يف ربكأ مامتهالا رهظي يرجهلا سداسلا نرقلا يفو

 حرشي (ه٠505:ت) يليبشألا ديبع كلذكو « «فنألا ضورلا» روهشملا هباتك فلؤي (هد١81:ت)
 . ةيوبنلا ةريسلل احرش عضي (ه١1 4 :ت) ينشخلا دمحم نب بعصم رذوبأ كلذكو «ديرد نبا ةروصقم

 .؟07"7/ص هج « تايفولاب يفاولا يدفصلا رظناو ؛ 7585ص « . نيرسفملا تاقبط ٠ يدوادلا (91)

 .806- /65 ص . ريسفتلا ةييردم : "ل ا ا 2(

 ١ ٠ 64/1 + يسضرقلا نبا عير خيرات :رظنا (7)
 ١5/8 ص « يديبزلل نييوغللاو نييوحنلا تاقبط رظنا 0250

 .؟585-586 ءهسفن (0)

 م١



 0 ا اع عطا يع حو كك كل ل ضخ ع دع م هس ع قيط وج واد طاع كرم هر كا كر قاعات نييسلدنألا نييوغللا دوهجو تاماهسإ

 «فيرشلا يفرعملا بناجلا اذه يف نييوغللا نم اماهساو امامتها دجنن ةقباسلا تافنصملا لالخ نم

 . ةريخألا تافلؤملا يف ةفيرشلا ةيوبنلا ةريسلا

 : ةينآرقلا تاءارقلا

 عبارلا نرقلا فصتنم ىتح ةقراشملا نم مهريغ ىلع تاءارقلا يف نودمتعي نويسلدنألا لظ

 هدهع يف تقفنو تاءارقلا ملع يف زربو « سلدنالا قرش يرماعلا دهاجم كلم نيح «يرجهلا

 .اهقوس

 ناملع ءالؤه نم انعلاطي ثيح نييوغللا نم مهمظعم ناك فيرشلا ملعلا اذه يف ةمئأ مالعأ رهظو

 لهأ نم يكم١ : الئاق يطفقلا هركذ فورعم يوحن وهو (ه 4"/ :ت) يسيقلا بلاط يبأ نب يكم : امه

 ذخأ دقو 5 (ةيبرعلاو نآرقلا مولع يف فيلأتلا ريثك نيدلا ديج مهفلا نسح . ةيبرعلاو نآرقلا يف رحبتلا

 خسانلا يف حاضيإلا»و « «ةياهنلا غولب يف ةيادهلا» ريسفتلا يف ةريثك تافلؤم هلو ""”نوريثك ةءارقلا هنع
 لوصأل ةركذتلا» : وحنلا يف هلو « «نآرقلا زاجعإ نايب 3و « «نآرقلا ماكحأ راصتخا »و « «خوسنملاو

 لكشم» هلو « بارعإلا لمعتسم لوصأ ىلع ةلادلا عمللا يف يهازلا»و « «لماوعلا ةفرعم»و ةيبرعلا

 . نماضلا متاح هققح يذلا« نآرقلا بارعإ

 انل ركذتف «٠ تاءارقلا لاجم يف يوغللا اذه ةمهاسمو ةكراشم وه لاجملا اذه يف ائمهي امو

 تارانم دعت تافنصم اهيف فّلأ دقف ؛ تاءارقلا ناديم يف ًاليوط اًعاب بلاط يبأ نب يكمل نأ رداصملا
 هققح يذلا «تاءارقلا يناعم يف ةنابإلا »و ««تاءارقلا يف ةرصبتلا» : اهمهأ « ناديملا اذه يف ملاعمو

 نيدلا ييحم هققح يذلا «اهججحو اهللعو تاءارقلا هوجو نع فشكلا» و « يبلش حاتفلا دبع

 يف امدقم ةجح مامإ اًيكم نأ لوقلا عيطتسن هذه هبتك نمو « ؛ءارقلا فالتخا يف ةركذتلا»و ءناضمر

 نم يف رثأ هل ناكو « اهب لصتي ام وأ ء اهوجوو ةءارقلا ملع يف وه امنإ هتافلؤم رثكأ نأ ذإ « تاءارقلا

 وحن نم ةءارقلا يف نيفلؤملا نم رفن نأ بسحأو» :ناضمر نيدلا يحم لوقي« ملعلا اذه يف هدعب ءاج
 هسفن يكم لوقيو 20« هل اعبتم هرثأ ايفتقم هب اًيسأتم ناك امنإ يكم بتك نم هاوسو «ةرصبتلا» باتك
 ىلإ الو باتكلا اذه لثم ىلإ ينقبس نيمدقتملا نم ادحأ نأ تملع امو» : تاءارقلا يف هفيناصت دحأ يف
 فقاومو ءارآ هل تناك يكمف كاذو اذه عمو « اهيناعمو اهباقلأو فورحلا تافص نم هيف تعمجام لثم عمج

 .817 ص . 7ج « ةاحنلا هابنا يف ةاورلا هابنا_يطفقلا (")
 .!5:ة9 ص٠ "جا ةياهدلا ةياغ  يرزجلا نبا 00

 .١١ضصءاج؛ تاءارقلا هوجو نع فشكلا 2
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 ةعبسلا فرحألا نم هفقومو هؤارآ هلف « ركذلا ةفلاس هتافلؤم يف طسبلا لك ةطوسبم ملعلا اذه يف

 يف هايإ اذه طيلغت يف يوفدألا يبأ ىلع هدر اضيأ كلذ نمو « اهايإ مهمهفل ةمئثألا نم ريثكل هتفلاخمو

 . 2" شرول دملا حيحصت يف يكاطنالا باحصأ ىلع هدرو «ةلامإلا» هباتك

 عاب وذ يوحن وهو (ها/١5:ت) يسلدنألا نايح وبأ نييوغللا نم ناديملا اذه يف يناثلا ملعلاو

 بتكلا نم ةعبرأ رداصملا انل ركذتف « تاءارقلا ىلإ هادعت لب اذه دنع فقي ملو ناديملا اذه يف ليوط

 مسابلا ضورلا ١و «ريثك نبا ةءارق يف ريثألا ١و «عفان ةءارق يف عفانلا ١ : يه تاءارقلا يف اهتاعوضوم

 ريبكلا هفلؤم نأ هلك اذه ىلإ فضأ (؟0 «ةيلاعلا نآرقلا ديناسأ يف ةيلاحلا للحلا»و « مصاع ةءارق يف

 همحر ناك دقف؟ )4١( هاجتاو هيجوت كلذ يف هلو « تاءارقلا نم ديدعلا هنمض دق « طيحملا رحبلا»

 ءارآ ضرعيو يناعملا ىلع تاءارقلا هجويو « ةيعبسلا ةرتاوتملا ةءارقلا نيبيو اهئارقل ةءارقلا بسني هللا

 هل ناكو 2؟؟'وحنلا ةمئأ لاوقأب الدتسم هوجولا راتخيو اهفيعض دريو اهشقانيو « اههيجوت يف ءاملعلا
 كلذ يف دمتعي ناكو « ةرتاوتم ةءارق يأل نعط يأ ضفري ناكف « تاءارقلا يف نعطلا نم تباث فقرم

 دنتست امنإ : يناثلاو . هع هللا لوسر ىلإ دنسلا ةحيحص ةرتاوتم ةءارقلا نأ : لوألا . (؟””ءايشأ ةثالث ىلع

 . ةاحنلا رابكو ةمئأ نم اهب رورقم اهنا :ثلاثلاو . برعلا تاغل نم ةغل ىلإ

 ءاملع نإ لوقلا عيطتسن « تاءارقلا يف نييسلدنألا نييوغللا ءاملعلا ةمهاسمل ضرعلا اذه دعب

 هجتي ةلبقو ملعلا اذه ةبلطل ملاعم ارحبصأ ىتح كلذب اولقتساو « نفلا اذه يف اوزربو اوعرب دق سلدنألا

 ملعلا بالط ىلع ةررقم جهانم تحبصأ مهبتك نأ امك « تاءارقلا يف صصختلاو قمعتلا دصق نم اهيلا

 ١ ةقيقحلا هذه ىلع فقي نأ دب ال « مهتاقبطو ءارقلا مجارت بتك ئرقتسملاو . ءاملعلا ىدل رداصمو

 . 49 راصتخالاو حرشلاو قيلعتلاو فيلأتلا يف سلدنألا ءاملع هثدحتسا امب كلذو

 : نآرقلا بيرغ

 امهم اباتك فلؤي يليهسلا مساقلا وبأ اذهف « فيلأتلا نم بناجلا اذه يف نويسلدنألا نويوغللا عرب

 . 4 *!« مالعألاو ءامسألا نم نآرقلا يف مهبأ امب مالعإلاو فيرعتلا ١ : وه هباب يف

 0 مم

 .1/" « ةوالتلا ظفل قيقحتو ةءارقلا ديوجتل ةياعرلا 29(

 ١9. ص اج ٠ تاءارقلا هوجو نع فشكلا . (:0)

 .01 ص « 6 . قباسلا ردصملا ؛ يرقملا 2(

 . 771 ص « سلدنألا يف ريسفتلا ةسردم 20

 000 ا ف نعطلاو نايح وبأ » :رظنا 0:6

 .الا ص سلدت أ ريسفتلا ةسرشم « ميش ا يفطصم 2

 : م1[ نس ؛ ةرخافلا /راونأل ةعيطم رف بالا عل 430
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 0 1 5 23 ا تلق بدايات داو د د وامام عدد وو هد داو الود حام نييسلدنألا نييوغللا دوهجو تاماهسإ

 باتكلا نأ الإ 417 «نآرقلا بيرغ :  ب همسو ناديملا اذه يف رخآ اًفيلأت بلاط يبأ نب يكم عضوو
 .ادوقفم لازيام

 نم نآرقلا يف امب بيرألا هفحت ١ : باتك وه رامضملا اذه يف اماهسإ اهرثكأو بتكلا هذه مهأو
 بولطم دمحأ باتكلا اذه ققح دقو « (هال50 :ت ) يوحنلا نايح يبأ نيدلا ريثأل « بيرغلا

 بيرغب اذه سيلو فيلأتلا نم نوللا اذه يف سلدنألا يف نييوغللا ءاملعلا عاب لوط ىلع دي اذهو

 . هريغو بناجلا اذه يف مهل دهشيو مهرصع ويوغل مهو بيرغلا يف اولؤي نأ مهيلع

 ىركفلاو ىعامتجالا ناديملا : اًثلاث

 ضعب فيلأت يف نويوغللا مهاس ةمهم عيضاوم ةثالث ىلع ثيدحلا رصقنس ناديملا اذه يف

 .ايفارغجلاو خيراتلاو ةفسلفلا يهو بيقنتلاو ثحبلا ءانثأ ىدي اهيلع تعقو ام يهو اهيف تافنصملا

 : ةفسلفلا

 ديسلا نبا ريهشلا يوحنلا هفلأو هبتك اميف ةروصحم نركت داكت بناجلا اذه يف نييوغللا ةمهاسم نإ

 هرشن دقو ««قئادحلا» باتك وه بناجلا اذه يف امهم اًباتك عضو دقف « (ه0؟١:ت ) يسويلطبلا

 نكمي ال باتكلا نإ ١ : رشنلا ةمدقم يف لاقو م١44١ ةنس ةينابسإ ةمجرت عم سويئالب نيسأ قرشتسملا

 ءيدابملا ةفرعم ىلع ةفسلفلا يف نيصصختملا ريغ روهمج نيعي 2 لامعتسالا لهس باتك درجم هرايتعا

 ىلإ ةقداص ةروص انيلع ضرعي هنأ يفو . ىرخأ ةيمهأ  طسبملا لهسلا ةعباط لضفب هل لب  ةيفسلفلا

 .. اهيف فلأ يتلا ةرتفلا يف ةيمالسإلا اينابسإ يف ةيفسلفلا فراعملا اهيلع تناك يتلا ةلاحلل ريبك دح

 , 4 « نوطالفأل سواميت ةرواحم نم اهصنب تارقف اهيف دروي ديسلا نبا نأ باتكلا ةيمهأ يف ديزي اممو

 , 480 ىنانويلا ركفلاو ةيمالسإلا ةعيرشلا نيب قيفوتلل ةلواحم لوأ « قئادحلا ١ باتك دعيو

 : ايفارغجلاو خيراتلا

 (ها 5٠ :ت) فورعملا يوغللا ةيطوقلا نبا اذهف لاجملا اذه يف مهريغ نع نويوغللا فلخني مل

 دالب حاتتفا خيرات :١ هامس سلدنألا خيرات ةسارد رداصم نم اردصم دعي خيراتلا يف اًباتك فلؤي

 5" . 17 ص ص ٠ ريش نبأ ةسره 22

 ." : ص . يسلدنألا ركفلا خيرات « ايثلاب لخنأ ( 500
 3 يسل 2م ص , قياسلا 2م(
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 تاءاطعلاو تابلقتلا نم نورق : سلدنألا 2-2-2-2 002 ا مع ع ع عع م ع

 ةرتفل خرؤي باتكلاو م1977 ةئس اريبير قرشتسملا همجرتو سوجناياج قرشتسملا هرشن «سلدنالا

 .ةمهم

 ام مجعم» ميظعلا هباتكب (ه487ت) يرغللا يركبلا هللا دبع ديبع وبأ انلاطي ايفارغجلا يفو
 ققح دقو (؟* اًيدجبأ اًبيترت ةبترم دالبلاو نكامألا هيف فّنص «عضاوملاو دالبلا ءامسأ نم مجعتسا
 نورابلا هنم عبط دقو « كلامملاو كلاسملا »ب همسو رخآ باتك هسفن فلؤمللو اقسلا ىفطصم باتكلا
 . ءازجألا ضعب نالس يد

 ثحبلا جئاتن

 تناك درهجلا هذه نأ اندجو مهدوهب ..ر نييسلدنألا نييوغللا تاماهسإل زيجولا ضرعلا اذه دعب

 : يلاتلا وحنلا ىلع ةعزوم

 مهتافنصمو مهتالوطم اوُمّلأ دقف « هيف ليوط عاب ءاملعلا ءالؤهل ناك ثيح : يوغللا ناديملا ١

 وحنلا يف مهدوهج نأ الإ اهريغو مجاعملاو ةغللاو فرصلاو وحنلاك ةفلتخم تالاجم يف ةريبكلا
 امأ .اهل اًبيذشت وأ اًبيذهت وأ « فلأ امل احرش وأ ةقراشملا هفلأ امل اراركت نوكت نأ ىدعتت ال فرصلاو
 امك كانهو انه تادايزلا ضعب الإ ةوطخ ةوطخ ةقراشملا راثآ يفتقت تافنصملا تناكف مجاعملا
 . اهنيح يف اهانحضوأ

 دقف مهنم الإ ولخي داكيو ناديملا اذه يف مهتامصب نييوغلل ناك : « ينيدلا ١ يعرشلا ناديملا-؟

 . كلذ

 ةفسلفلا يف نييسلدنألا نييوغللا تاماهسإ ثحبلا اذه يفانيأر : يركفلاو يعامتجإلا ناديملا -'

 نيرخآلا ءاملعلا بناج ىلإ ةزراب تامصب لاجملا اذه يف مهل نأ انيأرو ايفارغجلاو خيراتلاو

 . مهتمهاسم ىلع دهاش لاجملا اذه يف مهبتك نأ انيأرو نيصصختملا

 . يركبلل مجعتسا ام مجعم ةمدقم : رظنا 2(
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 اساسا ا اساس ااا اا لاح اا حاحا احح عا ا اح حاحا احا حنا نييسلدنألا نييوغللا دوهجو تاماهسإ

 عجارملاو رداصملا

 : نيدلا ريثا « يسلدنالا نايح وبأ

 .ما87 «ةريسملا راد : توريب «نمحرلا دبع فيض قيقحت « برغملا بيرعت َْ

 «دادغب « نيساي لآ نسح دمحم خيشلا قيقحت « ءاظلاو داضلا نيب قرفلا ىف ءاضترالا ب

 .ماو١6

 .ماؤ65 «توريب « نمحرلا دبع فيفع قيقحت « ةاحنلا ةركذت 5

 . م1946 ةيدوعسلا « ىمكحلا ناطلس نب يلع قيقحت « ةيبرعلا نيناوق طبض يف صخلملا

 : فلخ نب ليعامسإ «يسلدنألا

 .م1988 «توريب « ةيطعلا ليلخ قيقحت . عبسلا تاءارقلا يف ناونعلا

 : ديسلا دمحم وبأ ء« يوحنلا ىسريلطبلا

 5 ةرصبلا « حانج وبأ رفعج بحاص َّ

 «خيرملا راد :ضايرلا « يترشنلا هللا دبع ةزمح قيقحت ١ لمجلا يف عقاولا للخلا حالصإ َ

 .ما4

 « خيرملا راد : ضايرلا « يترشنلا ةزمح قيقحت ٠ لمجلا يف عقاولا للخلا حالصإ -

 .ما4

 (ةرهاقلا يف باتكلا اذه عبطو ةينابسإلاب هل ةمجرت عم « سويئالب نيسآ هرشن « قئادحلا

 . ىرثوكلا نسحلا نب دهاز دمحم حيحصتب ءما55

 ةيبرعلا ةغللا عمجم ةلجم « قوراف دمحأ هققحو « راصبتسالا نع لدع نمم راصتنالا

 «ةرهاقلا « شماطق ديجملا دبع دماح هققحو« ؟ال ددعلا « يناثلا دلجملا « قشمدب

 .ما06

 «ةرهاقلا « ديجملا دبع دماحو « اقسلا ىفطصم قيقحت «باتكلا بدأ حرش يف باضتقإلا .

 .ماؤ١8 « باتكلل ةماعلا ةئيهلا

 ؛م 1146 دادغب « نسحم هط قيقحت « حيحصلا تالكشمل حيحصتلاو حيضوتلا دهاوش ٍٍي

 نم اهيف امل اهيلع دمتعي ال . م961١ (يقابلا دبع داؤف دمحم اهرشن ةيرصم ةعبط ةمث)

 . ( ةريثك ءاطخأ



 تاءاطعلاو تابلقتلا نم نورق ٍ سلدنألا 2 4 يع تاو 23 سك 223 كاد دل نيد قدك اكن د دج خد

 .م 1985 « قشمد نرمأملا راد . رصانلا هللا دبع قيقحت ةسمخلا فورحلا نيب قورفلا ج

 « ةيرصملا رادلا « ةرهاقلا «مامإ ىفطصم قيقحت « لمجلا تايبأ حرش يف للحلا -
 .ما4

 « دادغب «ىدوعس ميركلا دبع ديعس قيقحت 2 لمجلا باتك نم للحلا حالصإ يف للحلا 2

 .ما1 « مالعالاو ةفاقثلا ةرازو

 :يسادرملا نودمح نب دمحم نب دمحأ « جاحلا نبا

 بتكلا ءايحإ راد : ةرهاقلا , كلام نبا ةيفلأل يدوكملا حرش ىلع نودمح نبا ةيشاح

 .(ت . د ) ىدركملا حرش هشماهبو «ةيبرعلا

 ةجيدخ , ىثيدحلا

 .م 1955 « ةضهنلا ةعبطم : دادغب «يوحنلا نايح وبأ

 : دمحم نب ميهأربإ نب دمحم «يمرضحلا

 يلعو مليوس وبأ رونأ قيقحت ٠ سيقلا ئرما ناويد  ةيلهاجلا ةتسلا راعشألا بارعإ لكشم

 .ما١14 2 رامع راد : نامع « طورهلا

 :نامع « طورهلا يلع قيقحت  ةغبانلا ناويد  ةيلهاجلا ةتسلا راعشألا بارعإ لكشم -

 .م99١؟ « ةينطولا ةعبطملا

 :ينالوخلا

 .م٠199 دادغب )0 نماضلا متاح قيقحت 3 ءاظلا فرح رصح

 : ورمع وبا «ينادلا

 ع ةلاسرلا ةسسؤم : توريب « يلشعرملا هققحو هرشن « « ءادتبالاو فقولا ىف ىفتكملا -

 . ماقما/

 «فراعملا ةعبطم : نيدلا لامج نسحم هرشن « هللا باتك يف ءاظلاو داضلا نيب قرفلا ََ

 .ماوا/ . دادغب

 .ما15 «ةفاقثلا ةرازو :قشمد « نسح ةزع هققح « فحصملا طقن يف مكحملا _ٍ

 تايرشنلا ةلسلس نمض م لوبنطسا يف عبط . فحصملا مسر يف عنقملا ْك

 .لزترب وتوأ ةيانعب " /ةيمالسإلا
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 نييسلدنألا نييوغللا دوهجو تاماهسإ

 تايرشنلا ةلسلس نمض م1970 «لوبنطسا يف رشن « عبسلا تاءارقلا يف ريسيتلا -

 .لزترب وتوأ ةيانعب ١ /ةيمالسإلا

 : نسحلا نب ركب وبأ . ىليبشإلا يديبزلا
 ءامور « يديوك سويطانغأ قيقحت « تادايزلاو ةيئبألا باتك يف هيوبيس ىلع كاردتسالا

 . كومريلا ةعماج ,دادح انح هققحو (تسفوألا)ريوصتلاب هعبط تداعأ ىنثملا ةبتكم م

 :دمحم نب ديعس نامثع وبأ «يطسقرسلا

 .م5٠198- ١91/8 «ةرهاقلا « فرش دمحم دمحم نيسح قيقحت « لاعفألا

 : هللا دبع نب نمحرلا دبع مساقلا وبأ يليهسلا

 .( ت.د) ١ ماصتعالا راد « ةرهاقلا « انبلا دمحم هققح « وحنلا يف ركفلا جئاتن 5

 «ةرهاقلا ةعبطم « مالعألاو ءامسألا نم ميركلا نآرقلا يف مهبأ امب مالعالاو فيرعتلا -

 : ما «رارنألا

 ةعبط : ةرهاقلا « ايبلا ميهاربإ دمحم قيقحت « هقفلاو ثيدحلاو ةغللاو وحنلا يف يلامألا ف

 .ماوا/' .ةداعسلا

 : ليعامسإ نب يلع «ةديس نبا

 .ما4 « قشمد « ةيادلا قيقحت « يبنتملا رعش لكشم حرش 3

 .ها« قالوب 2 صصخملا 5

 . ما 91/7 « ةرهاقلا « يبلحلا ىفطصم قيقحت مكحملا -

 :يشيرشلا

 .م 1961. ةرهاقلا « ىجافخ معنملا دبع دمحم هققح « يريرحلا تاماقم حرش

 :يشكارملا يولعلا دمحأ نب دمحم « فيرشلا نبا

 . م1151 « لامهإلا نم ( ىتم ) يف كلام نبا هاعدا ام عنم يف لاقملا ريرحت

 :يسلدنألا دمحم نب رمع يلعوبأ «نييبولشلا

 3 ىب رهاقلا « عر وي . م١ 91/“ « ىبرعلا ثارتلا راد : ةرهاقلا « عواطم دمحأ فسوي قيقحت « ةئطوتلا
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 تاءاطعلاو تابلقتلا نسم نورق َ سئدنألا اش ماو مدل جم حمد الولد نم مال بد كانو هند ويوم هيلع هو داعم مم م ع 52 خل

 .ماك4ا1/ «تيوكلا « نسحملا دبع ريهز قيقحت ؛« هيوبيس باتك ريسفت يف تكلا 5

 ريهز قيقحتب عبط مث قالوبب ةيوبيس باتك ةيشاح ىلع عبط «٠ بهذلا نيع قيقحت -
 .م159؟  دادغب «نسحملادبع

 : ةوارطلا نبا

 .م٠199« دادغب « نماضلا متاح قيقحت ؛« حاضيإلا يف أطخلا نم ءاجام ضعبب حاصفإلا

 :يرفاعملا دمحم نب هللا دبع نب دمحم ركب وبأ « يبرعلا نبا .

 .م1901/. ةرهاقلا ١ يواجنلا دمحم يلع هققح ؛ نآرقلا ماكحأ

 : نسحلا وبأ «يليبشإلا روفصع نبا

 2 مالعإلاو ةفاقثلا ةرازو : دادغب « حانج وبأ بحاص قيقحت « يجاجزلا لمج حرش

 .ما85

 : دومحم دمحم « يلاغ

 .م19175١ « قورشلا راد : ةدج « خيراتلا يف وحنلا ةمئأ

 : دمحأ نب ىيحي « يضرفلا

 .م١191/1 «. ساف : برغملا « ةفيرش نب دمحم هققح « سلدنألا يف ماوعلا نحل لاثمأ -

 .ما4 « يديوج قرشتسملا ةرشن « لاعفألا باتك

 : حرف ديعس وبأ . مساق نبا

 .«برغملا يف سافب « هفيرش نب دمحم هققح « ةيوقلا لئاسملا يف ةيوغللا ةديصقلا حرش

 .ماؤالا

 : يلعوبأ «يلاقلا

 .ناعطلا مشاه قيقحت « عرابلا

 . يباش حاتفلا دبع قيقحت ؛ تاءارقلا يناعم نع ةنابالا 5

3" 



 دمك ع ممم همم مم همم همم همم م مم هم همم همق هم مم هع ص همم هم مم همم هع مم همم ممم نييسلدنألا نييوفللا دوهجو تاماهسإ

 ناضمر نيدلا يبحم .د قيقحت « اهللعو اهمجحو عبسلا تاءارقلا دوجو نع فشكلا

 .م١1981 « ةلاسرلا ةسسؤم :توريب

ةلاسرلا ةسسؤم « نماضلا متاح قيقحت « نآرقلا بارعا لكشم ِح
 .م15/8/ « توريب 

 . م1981 توريب « ىلشع رم فسوي قيقحت « نآرقلا بيرغ يف ةدمعلا ِ

 .م19805.« ةيدوعسلا « باوبلا نيسح ىلع قيقحت . نآرقلا بيرغ نم لكشمل [نيسنفت ب

 : ىسوم نب نوراه رصن وبأ «يبطرقلا

 «ناسح ةعبطم : ةرهاقلا ؛هبر دبع فيطللا دبع هبر دبع قيقحت «ةيوبيس باتك نويع حرش

 .ما14

 :رفعج نب يلع مساقلا وبأ « يلقصل | عاطقلا نيا

 .ه 115٠ « دابآ رديح ةعبط «لاعفألا

 : فسوي نب يلع نسحلا وبأ نيدلا لامج « يطفقلا نبأ

 ؛ يبرعلا ركفلا راد : ةرهاقلا ٠ ميهاربإ لضفلا وبأ دمحم قيقحت « ةاحنلا هابنا ىلع ةاورلا هابنإ

 . م1985 /ه١ 85٠5 « ةيفاقثلا بتكلا ةسسؤم : توريب

 :رمع نب دمحم ركب وبأ ؛ ةيطوقلا نبا
 .م19557 «ديردم ؛ اريبير قرشتسملا ةمجرتو « سوجناياج هرشن « سلدنألا حاتتفا خيرات 5

 .م4 « يديوج قرشتسملا ةرشن « لاعفألا باتك

 .ما15 دادغب « مساج ديبع يدهم قيقحت « حيصفلا حرش -

 .م19/7 2 توريب « ديبع ىدهم قيقحت « ديرد نبإ ةروصقم حرش -

 .دادعأ ةعبس يف دروملا ةلجم يف رشن « نماضلا متاح قيقحت « ناسللا ميوقت ىلإ لخدملا -

 : رفعج وبأ «يليللا

 هققحو « ماوا/؟ « سنوت « دجام رفعج هققح « لاعفألا تالبقتسم ةفرعم يف لامآلا ةيغب

 ..م٠١1991 ةيدوعسلا «دياعلا ناميلس ًاضيأ
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 تاءاطعلاو تابلقتلا نم نورق : سيلدتألا تعددت انامل فلل نو ا دوا ا ودعا

 ّ دمحأ رفعج وبأ « يقلاملا

 .ما16 « تباث نب

 :نيدلا لامج يسلدنألا هللا دبع نب دمحم « كلام نبا

 . ةيفلألا

 ةلجم ) يتيركت هيجو دمحم قيقحت ؛ لصفملا يف ةدوجوملا ءامسألا ةينبأ يناعم ركذ

 .(ماة41/ #1 عب يندرألا ةيبرعلا ةغللا عمجم

 .(م195:0 4

 .ها15؟9 , ةرهاقلا 2 دودملاو روصقملا يف دودمملا ةفحت حرش

 .ه8 «ةيدوعسلا « دياعلا ناميلس قيقحت « دئاوفلا مظن

 «ضايرلا « باوبلا نيسح ىلع قيقحت « هحرشو زمهي الامو زمهي ام يف زجوألا مظنلا

 .ما14

 .م1946  ةيدوعسلا , يدماغلا نادمح نب دعس قيقحت مالكلا ثلثمب مالعالا لامكإ

 «فجنلا « نسحم هطو لاروت نسح قيقحت « داضلاو ءاظلا نيب قرفلا يف داضتعالا

 .ماؤال؟

 ليهستلا حرش
 .م٠٠1994 ةرهاقلا «دباعلا ناميلس قيقحت « لاعفألا تايثالث

 «دادغب« نسحم هط قيقحت « حيحصلا عماجلا تالكشمل حيحصتلاو حيضوتلا دهاوش

 .ما06

 .م1185 «توريب « نماضلا متاح قيقحت . داضلاو ءاظلا رئاظن يف دامتعالا

 .م19805  ةيدوعسلا «يدماغلا نادمح نب دعس قيقحت « مالكلا ثلثمب مالعألا لامكا

 .م٠99١« ةرهاقلا , دياعلا ناميلس قيقحت « لاعفألا تايثالث

 « برعلا لجس ةعبطم : ةرهاقلا « ديسلا دمحم نمحرلا دبع قيقحت « ايهستل هلا حرش



 هدم ممم هم مم د تع مع م م همم هع هع م هم عم همم عع ع ممم همس م عم م همس هس عم هما هع نييسلدنألا نيسيوغللا دوهجو تاماهسإ

 ساف .«ه9١1١ « ةيريمألا ةعبطم « ةمركملا ةكم ؛ دصاقملا ليمكتو دئاوفلا ليهست -

 . تاكرب لماك دمحم قيقحت « م971١ « ىبرعلا باتكلا راد : ةرهاقلا ءه ١7

 دمحأ معئملادبع قيقحت « ىبرعلا ركفلا راد : ةرهاقلا ؛ ظفاللا ةدمعو ظفاحلا ةدع حرش

 . يرودلا نمحرلا دبع قيقحت م911١ « يناعلا ةعبطم « دادغب « ىديره

 : دمحم نب بعصم رْذ وبأ .دوعسم نبا

 ميركلادبع هققحو« ماو « ةرهاقلا « هلتورب سيلو قيقحتو عبط 2 ةيوبنلا ةريسلا حرش

 , .ريشبلا ناد : نامه: ةفلخ

 :سابعلا وبأ ءىبطرقلا ءاضم نبا

 ؛ما141 « ىبرعلا ركفلا راد ةعبطم : ةرهاقلا ؛ فيض ىقوش قيقحت « ةاحنلا ىلع درلا

 .م 111/5 « ماصتعالا راد :ةرهاقلا « انبلا ميهاربإ دمحم قيقحتبو

 : حلاص نب يلع نب نمحرلا دبع «يسافلا يدوكملا

 .ه1/9١ « ةرهاقلا « كلام نبا ةيفلأ حرش

 :يلقصلا يكم نبا

 .ما155 رطم زيزعلا دبع روتكدلا هققح «نانجلا حيقلتو ناسللا فيقثت 2

 .ما توريب « نماضلا متاح قيقحت ؛ ءاظلاو داضلا ةفرعم -

 : ميهاربإ نب هللا دبع وبأ نيدلا ءاهب ,ساحنلا نبا

 : ما١/9 «ىبلحلا ةعبطم : ةرهاقلا « برغملا ىلع هقيلعتلا

 : ماّسب نبا ءيوحنلا 2"
 .ماوا/ « سنوت روشاع نب دمحم قيقحت « هيناعم لكشمو يبنتملا تاقرس

 ' : ميحر رداقلا دبع , يثيهلا

 .م141/1" « ةيسداقلا راد : دادغب « عياسلا نرقلا لالخ يوحنلا سلدنألا بهذم صئاصخ
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 لاعفألا مجاعم

 ةزراب ةمالعو ةدئار ةيسلدنأ دوهج

 ةيسلدنألا ةفاقثلا حرص يف

 فرش دمحم دمحم نيسح : روتكدلا





 فاءاكطعلاو تاتلقتلا نيم نؤرشق * نيدنألا ٠ تنبات ارا ا ا ا

 لاعفألا مجاعم
 ةدئار ةيسلدنأ دوهج

 ةيسلدنألا ةفاقثلا حرص ىف ةزراب ةم العو
 (*فرش دمحم دمحم نيسح : روتكدلا

 لاجم يف ةصاخو ةيسلدنألا ةراضحلا تاءاطع نم مهم ءزج عوضوملا اذه يف ثحابلا ضرعتسي

 اذه داور نم ددع تافلؤم لالخ نم لاعفألا مجاعم ليلحتلاو حرشلاب لوانتيف ءاهدعاوقو ةيبرعلا ةغللا

 اذه يف اوفلأ نمم مهريغو عاطقلا نباو يطسقرسلاو « لاعفالا » ةباتك يف ةيطوقلا نبا لاثمأ نفلا

 نبا اهتداير أوبت يتلا لاعفألا مجاعم يف ةصاخ لاجملا اذه يف يسلدنألا قبسلا دكؤيو ؛بناجلا

 .ةيطوقلا

 (« لاعفالا ١ بتكب ةموسوملا ةئالثلا ءاملعلا ءالؤه تافلؤم نيب ةنراقم دقعي نأ لواحي امك

 7888 210110118817515 : خلا خلا 011175140
 81طضل 1215010011 ال1 ةلاختا ع فللاد ذ ]اخ

 آل 1118 ةلللادفذ] آل 5ةافلا 001115
“5 

 ط101ءوومت . انواع 140طقضننتت 20 كطقتةخ

 ( م8510

 '1طلق مهمع 15 هم هل عرسما 2غ ل15هضطتمع 2 مطعهممصتصقم (طقغ 15 اتهتواتغ 10 81 - كسل ةلانك

 هناكتتع 1. ء. طع 101000 مقعتعو 02 ؟7عدو. طع ةتاطمعو ةعغ هان( (0 م2076 اطقأ اطنخ 15610 15 ةص

 مس0هلانكتقس اصكعالات م0. 11ع امعذ 1م ةصقلإت2ع ةصل ةىماقتس اطع مصاعمأاق 01 اطعدو طة

 مطعاطعم مساطاتمطعل هع ةانلا ذه طمصتتقءتتمأ م23, 320 0 قوص مقنع اطعدع 71ءانممقمتعو ؟بااط

 ءوعط هاطعب عدوتسو اطع مدحططمام 1عقطاتتعك ةصسل طع اهكاطتعمعمع 02 هدضع ةانأطما 0؟ءتاطع هاطعتن نت

 هاطعتكر ةاقتاتمو هتتط اطع ماممعع» 0غ اطنخ 5610 ةطان 8ةلك طر 21 - 0ننززبفطب ماعوعماتم ع طق

 طتم عمةجطت» هسل 2عولعممتع ةاقملتمع (هععاطعت هتلط 2 طم ةصهلزانعدل ةندلإب ه2 طنم 60هلع 05
 ةلحشت# هل
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 مزن ' اناطسقم هل 840 22121 ةصل فطن ل - 0ةوتسصا. قل - 8
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 '1نههوعلم طع ةهم0 01 طلق مهمعت طع هاناطم# عالفد ه ععمعتمل عوز ه6 طع 7618

 طا1ءامممممتعو مخاعم 5زن طع قصه ندتمس ةءطماومو ؟طعطعم مادطاتقطعل هع دهضمانطاتكطعل

 معاد لتمع اطعم طعا3 عمل 10 طقتتع طععم 105( . لمقتل طع ةتاطم# مهعوعمأاك طف ؟ع5نلاك ةهل

 11201835 01 طلق م9261.



 تاءاطعلاو تابلقتلا نم نورق : سشلدنألا نادال دز ن ل ال واو نو ك1 تانج د كد توم كان عانق ا ف 22

 هدلومل تزتهاف ؛ ديدج موي سمش ةقارشإ عم مارحلا هللا دلب ىف هللا دبع نب دمحم ميتيلا دلو

 قراشملا يف ةيسوجملاو ةينثولا لعش ةعجر ريغ ىلإ تدمححو . ناكم لك يف ملظلا حورص

 تلزن ىوتساو هدشأ هللا دبع نبا غلب امدنعو «ًاميظع (رمأ هئامسو هضرأ ىف دوجولا رظتناو « براغملاو
 ةلدعو اّنمأ ايندلا المتو « رونلا ىلإ تاملظلا نم سانلا جرختل ؛ ةيهلإلا تالاسرلا ةمتاخ هُم هيلع
 كلت تذخأو « اًعئار اًغلبم ةفاقثلاو ةراضحلا نم رصعلا كلذ قراشم تغلبو « املعو ةفرعمو

 امو) :  العو لج هللا دعو ققحتيل ؛ نوكلا كلذ براغم ىلإ اهقيرط ةفاقثلا هذهو «ةراضحلا

 .« نيملاعلل ةمحر الإ كانلسرأ

 ةرانمو ةفاقث ةبعكو « ةراضح راد سلدنألا دجن يرجهلا يناثلا نرقلا نم يناثلا فصنلا ةيادب عمو

 ةيفاقثلاو ةيمالسإلا ةراضحلل ةيناثلا ةمصاعلا يبرعلا برغملاو سلدنألا يف « ةبطرق ١ ىحضتو  مدقت

 يف يفاقثلا راهدزإلاو يراضحلا مدقتلا اذهل ىلوألا ةمصاعلا «دادغب ١ بناج ىلإ ةيناسنإلا ةيبرعلا

 . يبرعلا قرشملا

 ءامس تحت وغلب ام اوغلبو اوبشو اوأشن ذاذفأ نوركفمو ءابدأو ءاملع جرحت ةراضحلا هذه لظ ىفو

 8 ةبيطلا ضرألا هذه

 ةرومعملا بناوج نم اهيدشنمو ةفرعملا بالط ةبعك ةصاخ « ةبطرق ١و ةماع سلدنألا تراصو

 ىف ةيلقعلا مولعلاو ةيفاقثو ةيركفو ةيوغلو ةينيد ةيناسنإلا فراعملا تارانم تعفتراف « نيرثأتمو نيرثؤم

 3 اهريغو ءايميكل 5 او تايضايرلاو ةلديصلاو بطلا

 ةيطوقلا نباب فورعملا محازم نب ميهاربإ نب رمع نب دمحم ركب وبأ ليلجلا ملاعلا شاع ةبطرق يفو
 ىف اهب ىأر نم لبنأ هدجوف « ةبطرق ىلإ لحر نيح يلاقلا ىلع وبأ يقرشملا ملاعلا هب عمتجا ىذلا
 هتيأر نم لبنأ نم : يلاقلا لأس نيح نمحرلا دبع نب مكحلا رصنتسملا ةفيلخلا باجأ كلذبو «ةغللا

 . ةيطوقلا نب ركب وبأ : باجأف ؟ ةغللا يف اندلبب

 باوبأ ىف ةيبرعلا مجاعملا ىلإ قبس نم ىبرعلا قرشملا ءاملع هيلإ لصو ام ذفلا ملاعلا اذه فرع
 نب مساقلا ديبع يبأل «فئنصملا بيرغلا»و دمحأ نب ليلخلل «نيعلا» اهتمدقم ىفو « بيرغلاو ءامسألا

 « سراف نبال «ةغللا سيياقماو « يرهوجلل «حاحصلا»و ؛ يرهزألل «ةغللا بيذهت»و . يورهلا مالس
 يبأ تابيتكو لئاسر اهبناج ىلإو « ينابيشلا ورمع يبأل «ميجلا»و « يوغللا يبارافلل «بدألا ناويد»و
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 0 ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا كا ا تا ا كا كا شاع كا ها اك اك اس يا ا يي يمس لاعفالا م جاعم

 تيكسلا نباو « ىراصنألا ديز ىبأو «٠ بيرق نب كلملا دبع ىعمصألاو « ىنثملا نب رمعم ةديبع
 .ناديملا اذه ىف مهريغو

 رخخآ لاجم يف هتمه غرفي نأ دارأف « هرثكأ نع ذخخأو « هب عمسو اذه لك ةيطوقلا نبا فرع : لوقأ

 مجاعملا مدقأ وهو . لاعفألا يف هباتك فلأف « هيف ةدايرلا بسنت مهيلإو « برغملاو سلدنألا ءاملعل دعي

 اوذختاو ةيده ىلع اوراسف هوديرمو هذيمالت هرثأ يفتقاو « بابلا اذه هب حتتف لاعفألا ناديم يف ةيبرعلا

 سلدنألا ءاملعل لاعفألا يف مجاعم ةدع تفلأو « هيلع اوكردتساو « هوفقثو نوبذه : امامإ هباتك نم

 : اهرهشأ نم « يبرعلا برغملاو

 (ه50: تا ةيطوقلا نبا ذيملت يسلدنألا فيرط نب كلملا ديع ناورم يبأل «لاعفألا» باتك

 . ابيرقت

 ةيطوقلا نبا ذديملت يطسقرسلا يرفاعملا دمحم نب ديعس نامثع يبأل «لاعفألا» باتك

 .ًابيرقت (ه٠٠1:ت)

 . ه 5180 ت عاطقلا نباب فورعملا يلقصلا رفعج نب يلع مساقلا يبأل لاعفألا باتك -

 يف ةدايرلا سلدنألا ءاملعل نوكي نأ  ملعأ هللاو اهب ديرأ يتلا ةيسلدنألا ةرهاظلا هذه لوحو

 افرعم ةعضاوتملا ةساردلا هذه مّدقأ ؛ ءامسألا مجاعمل ةقراشملا ءاملعلا ةداير ءازإ لاعفألا مجاعم باربأ

 : يتآلاب

 . «لاعفألا» هباتكو ةيطوقلا نبا-

 . «لاعفألا» هباتكو يطسقرسلا نامثع وبأ

 . «لاعفألا» هباتكو عاطقلا نبا-

 .لاجملا اذه يف ةساردلا روطت انل حضوت ةثالثلا بتكلا نيب ةنزاوم -

 دعب رونلا رت مل «لاعفألا» يف ىرتخأ بتك

 . ةساردلا جئاتن-

 . اهعجارمو ةساردلا رداصم

1 



 ت0 ل ل 0 00121بببدبد

 * ةيطوقلا نبأ
 : هتأشنو هدلوم

 نباب فورعملا . . .©17 محازم نب يسيع نب ميهاربإ نب زيزعلا دبع نب رمع نب دمحم ركب وبأ
 نب دمحم نم ةيليبشإب عمس(') ةافولاو ةأشنلاو دلوملا يبطرقلا لصألا يليبشألا يسلدنألا ةيطوقلا

 . . . دهازلا هيبأ ديسو « ةبيش يبأ نب يلعو « رباج نب ديعسو « يديبزلا هللا دبع نب نسحو « هللادبع

 .مهريغو

 نب دمحمو « جرعألا ديلولا يبأ نباو « غبصأ نب مساقو « زيزعلا دبع نب رهاط نم ةبطرقب عمسو

 نب دمحمو « دلاخ نب دمحأو « زيزعلا دبع نب ملسأو ٠ صفح يبأ نب رمعو « ثيغم نب باهولا دبع

 ."9 مهئارظن نم مهريغو . . . نميأ نب كلملا دبع

 : هخويش نم

 «عامتسالا لاطأو مهيلإ عمتساو « مهتاقلح يف سلجو « سلدنألاب هرصع خياشم ةيطوقلا نبا يقل

 : مهيلع جرختو « مهنع يقلت نممو « مهدئاوف نم لقنلا رثكأو مهنع دخأو

8 4 ٠ .٠ 

 لصألا يجاب «نوقلا نباب فورعملا ينالوخلا دمحم نب هللا دبع نب دمحم هللا دبع وبأ )١(

 ءاملع نم عمس «طورشلل ادقاع هل اظفاح ىأرلا يف اهيقف اًملاع ةقث اعرو اًحلاص ناك« ةماقإلا يليبش]

 نم هنأب هوفصوو هرصع ءاملع هيلع ىنئثأو « رصمو ةكمب عمسف قرشملا ىلإ لحرو مهنع ذخأو هنامز

 . 2 ابيرقت ه ةثامئالثو نامث ةنس يف يفوت قدصلا نداعم

 : ىف ةمجرت هل *#
 . 184 .سفنألا ناقاخ نبا 7١١7. .بهلملا جاييدلانوحرف نبا .. الل ر/* ةاورلا هابنإلا يطفتلا

 ا/١ ١8/ ءابدألا مجعم  توقاي .59/ ءبعللا تارذش «يبهذلا .7١١؟ .سمتلملا ةيغب ١ يبضلا

 185/١١. ؛نيفلؤملا مجعم ةلاحك .746 ١/ «ربعلا «يبهذلا . 84 « ةاعولا ةيغب «٠ يطويسلا

 . 77/7 بيطلا سفن «يرقملا . "40 /5 . نازيملا ناسل رجح نبا ./8/7 2 سلدنألا ءاملع خيرات يضرفلا نبأ
 مد". تايعألا تايفو ناكلخ نبإ 8 :نانجلا ةآرم ا دنألا ركذلا + ا علب
 . 5/7 , رهدلا ةميتي يبلاعتلا . ال" « سبتقملا 5 « يديمحلا

 داعو « كلملا دبع نب ماشه ةفالخ يف ماشلاب ةيطوق نم جوزت زيزعلا دبع نب رمع يلاوم دحأ  محازم نب ىسيع )١(
 . هل مجرتملا ةيطوقلا نبا ناك اهلسن نمو سلدنألا ىلإ اهب

 . 718/4 .نايعألا تايفو « ناكلخ نبا (؟)
 14 ءابدألا مجعم « ترقايإ 1 نسلدنالا ءاملع خيرات 3 يضرغفلا نبإ؟ ام «هابثإلا «ىطفقلا (9

 .718/5 « نايعألا تايفو ,ناكلخ نبا
 ل ا ا ا
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 مس م م م م م م م م همم هام همم م مس ممم هلو ممم همس هم م مم هم مم همم هم هم هم هم مم هم سم ممم همسس هس سممل لابسعنفالا مس جا عم

 ربخلاو ةغللاب املاع ناك « ةبطرق لهأ نم ينيعرلا هللا دبع نب زيزعلا دبع نب رهاط نسحلا وبأ (9)
 لحرو « ةبطرقب هرصع خويش نم عمس . ملع ريبك هقفلاو ثيدحلاب هل نكي مل هنأ ريغ «بتك امل اطباض

 هللا همحر يفوتو ديبع يبأ بتك هنم سانلا عمسف ةبطرق ىلإ داعو « ءاعنصو ةكمب عمسف قرشملا ىلإ

 . *ةيرجه ةثامثالثو سمخ ةنس ىلوألا ىدامج يف

 نم يتايبلاب فورعملا 1 ءاطع نب حصان نب فسوي نب دمحم نب غبصأ نب مساق دمحم وبأ 0

 وهو ىقلتو هدلاو طخ نم - نيتئامو نيعبرأو عبرأ ةنس ةجحلا يذ نم نيرشع موي يف دلو . ةبطرق لهأ

 برغملا لخدو . رصمو دادغبو ةكمب عمسف قرشملا ىلإ لحرو « مهنم عمسو ةبطرق خويش نع ريغص

 بيرغلاو وحنلا يف اًمَّدَقم ناكو ريزغ ملعب سلدنألا ىلإ غبصأ نبا فرصنا مث « ناوريقلاب عمسف
 . سلدنألا يف هيلإ ةلحرلا تناكو « ماكحألا يف هيأر ذخؤيو لاجرلا ريسو ثيدحلاب ًاريصبو ءرعشلاو

 هنع يقلتلا يف رابكلا راغصلا قحلو « ثادحألاو لوهكلاو خويشلا هنم عمسو هنع لخأف هرمع لاط

 نيعبرأ ةنس ىلوألا ىدامج نم تلح ةليل ةرشع عبرأل تبسلا ةليل هللا همحر  يفوتو « هيلع جرختلاو
 . "!ءايأ ةتس ريغ رهشأ ةسمحخو ةنس نيعستو نيتنثا نع .ةثامثالثو

 : ةيملعلا ةيطوقلا نبا ةناكم

 أرقت ام رثكأ ةغللا بتك تناكو « ةيبرعلا مولع يف هنامز لهأ ملعأ نم_هللا همحر  ةيطوقلا نبا ناك

 ريس ةياورب ريبخ «سلدنألا رابخأب اميلع « راثآلاب مهربخأو « راعشألل هئارظن ىورأ نم ناكو
 هقفلاو ثيدحلل اًظفاح ناكو ؛؟"7 بلق رهظ نع كلذ يلمي اهئارعشو اهئاهقف لاوحأب اريصب « اهئارمأ

 ؛امهيف اهيلإ عجري يتلا لوصألا مدعو هقفلاو ثيدحلا ةياورل هطبض مدع هيلع ذخأ دقو ؛ ردانلا ربخلاو

 .20 ظفللا ىلعال ىنعملا ىلع كلذ يف هنع عمس ام بلغأ لمح اذلو

 ءانبأ نمو لوهكلاو خويشلا نم ةعامج هنع ىورو « ةقبط دعب ةقبط هنم سانلا عمسف هرمع لاط دقو

 يف يلاقلا يلع وبأ غلابو ٠ كسنلاو دهزلاب اذه لك بناج ىلإ ةيطوقلا نبا فرعو « ءارمألاو كولملا
 .(9 ةغللا يف سلدنألاب لباق نم ملعأو لبنأ هدعو « هيلع ءانثلاو هميظعت

 ."04 ١/ . سلدنألا ءاملع خيرات ء يضرفلا نبإ (0)
 . 9107 : هلل ردصملا 2000
 ."58/4؛ نايعألا تايفو ناكل نبا؛ 7٠7/١8 : ءابدألا مجععم « توقاي؛ 8 / ١ . هسفن ردصملا 4ف)
 . 588 . سفنألا «ناقاخ نبا (8)
 . 714 ا ومالا 2(

 يت



 تاءاطعلاو تابلقتلا يم نورق : سئلدنألا د ا يوم دك كاد داء حج نم حد 2 د 2 فن حق هاك داكن

 هنع علقأ هنأ الإ عطاقملاو علاطملا ديج يناعملا حضاو نسح رعش هتايح ردص يف ةيطوقلا نبالو

 : عيبرلا يف هرعش نمو « هكرتو

 ل ها رو ها 5 رباس 6 9 8 2

 هراذع رطو هبراش رضحخاف هراشبتسا كل آدبو ىرثلا كحض

 و و قم و وو م2086 نس . ل م
 هرامثو هراونأ ترطعتو دبن ررزو هقئادح تنئرو

 و و »8 سا كرب ع ما 6
 هرايطأ همجعع نسم تمنئرتو هتابنب يبرلا علص تممعتو

 : هتافو

 ةنس لوألا عيبر رهش نم نيقب عبسل ءاثالثلا موي يف يفوت هللا همحر هنأ ىلع ءارآلا عمجت داكت

 رصعلا ةالص تقو ءاعبرألا موي نفدو « ةبطرق ةنيدمب هلل لوسرلا ةرجه نم ةئامئالثو نيتسو عبس

 . اهب ىصوأ دق_هللا همحر ناك ةيصول ةباجتسا هللا دبع نب رفعج وبأ هيلع ىلصو « شيرق 9 ةربقمب

 بتك باحصأ نم هذيمالت دحأ لاق هبو « هيلع قفاونو هيلإ ليمن ام وه هتافو ديدحت يف لوقلا اذهو
 ديزي نب دمحمل «لماكلا» عامس يف ةيبرعلا يف يرظن مايأ هيلإ تفلتخا» : يضرفلا نبإ لوقي « تاقبطلا

 تناكو . هنم انغارف لبق هللا همحر  يفوتو سلاجم هنم تدهشف . رباج نب ديعس نع هيوري ناكو ؛ دربملا

 . «ةئامثالثو نيتسو عبس ةنس هنم نيقب عبسل لوألا عيبر بقع يف ءاثالثلا موي هتافو

 : هبتك تبث

 ةبطرقب لباق نم لبنأ يلاقلا يلع وبأ هيف ىأرو هرمع لاطو هنأش العو هتيص عاذ يذلا ملاعلا اذه

 لخؤتو هيلع أرقت ام رثكأ ةغللا بتك تناكو «بدألاو ةغللا يف اهراهدزا روصع يف سلدنألا ةرضاح

 دودحم ددعل الإ لاجرلا بتك ريشت ال ةغللا يف ةصاخ ةديفملا بتكلا فّنِص يذلا ملاعلا اذه لوقأ . هنع

 : اهيلع تفقو اهنم

 دقو ملعأ اميف  ةيبرعلا ةبتكملا هب ظفتحت يذلا عوبطملا ديحولا باتكلا وهو ١١ «لاعفألا )١( ١

 .هل تمجرت يتلا بتكلا بلغأ هيلإ تراشأ

 تايفو .ءناكلخ نبإ ؛!! 7/١4 ؛ ءابدألا مجعم « توقاي؛ 78/٠ سلدنألا ءاملع خيرات « يضرفلا نبأ )١١(

 ."58/5؛ نايعألا

 اا



 طم ممل هم ممم هم د هس د سس هس هع هم مام م مم هس ع ب ع م م مع هع مع مام عع م مس م لع مم ع عل ل لامعفالا م جاهعم

 ىلع فقأ ملو 2١١١ ©« سلدنألا خيراتو » : لاقف « ءيومحلا توقاي هركذ :سلدنألا خيرات (1)

 * . ملاعلا تابتكم نم ةبتكم اهب ظفتحت هنم خسن دوجو

 فقأ ملو' "١ « باتكلا بدأ حرش 3 هلو : لاقف « يومحلا توقاي هركذ : باتكلا بدأ حرش ()

 . ' ملاعلا تابتكم نم ةبتكم يف هنم خسن دوجو ىلع

 : أولاقو « ةيطوقلا نبال تمجرت يتلا بتكلا بلغأ هيلإ تراشأ: دودملاو روصقملا (4)

 نم قافو « هدعب يتأي نم زجعأ دقل ء فصوي الو دحي ال ام هيف عمج دودملاو روصقملا باتك»و

 . اهيلع تفقو يتلا سراهفلا اهيلإ ريشت هنم ةخسن دوجو ىلإ دتهأ ملو 0:51712همدقت

 نأ يف ريبك لمألاو ٠ رداصم نم هيلإ تعجر اميف اهيلع تفقو يتلا ةيطوقلا نبا تافلؤم كلت

 يذلا «ءابدألا مجعم» بحاص ركذ دقف ؛ هل ىرخأ بتك نع فشكت امك اهنم دوقفملا نع مايألا فشكت

 )١١( ءابدألا مجعم «ترقاي : ١6/ ١1١ .
 توريب . سلدنألا حاتتفا خيرات : ناونعب عابطلا سينأ هّللا دبع اهب ماق يتلا كلت اهمهأ تاعبط ةدع باتكلا اذه عبط *

 (نوررحملا) م 7

 .؟ال؟ م14 ؛ءابدإلا مجعم « توقاي (١١؟)

” 



 تاءاطعلاو تابلقتلا نم نورق : سلدنألا كايد نق رمز ند اجاع دات اعد مايد 3 214 ند دل د هج ندع دو يو ا

 ةيطوقلا نبال لاعفألا باتك

 مجرت نم رثكأ هركد دقف ؛ اهيف فالخ ال هتباث ةقيقح ةيطوق نبال لاعفألا يف فلؤم دوجو

 هب ىدتقاف هدعب نم ءاجو ؛ لاعفألا بتك يف فيلأتلا باب حتف نم لوأ هنأ كلذ ىلإ اوفاضأو «فلؤملل

 لمحت نيتعبط يف انيديأ نيب دوجوم عقاو باتكلاو هل امامإ هباتك لعجو « هنع ذخأو « هيده ىلع راسو

 ةرهاقلا ةعبط ةيناثلاو . م 1895 ةنس "نديل ' ةعبط ىلوألا :هبحاص مساو باتكلا مسا امهنم لك

 . ةدوف يلع طبضو حيحصت

 : امه لاعفألا بتك نم نيرخآ نيباتكب ةيبرعلا ةبتكملا ظفتحتو

 ةغللا عمجم هرشن ةيطوقلا نبا ذيملت يطسقرسلا دمحم نب ديعس نامثع يبأل «لاعفألا»باتك ١

 .(م1١198-9١0ا/ه /ها9211960٠٠5١) ةرهاقلا «ةيبرعلا

 ةيدنهلا فراعملا ةرازو رشن عاطقلا نباب فورعملا يدعسلا رفعج نب يلعل «لاعفألا» باتك ١

 نبا لاعفأ» باتكل فيقثتو بيذهت امهلمع نأ ىلع امهنم لك ةمدقم يف ناصني ناباتكلاو ؛ه 0١

 . نيباتكلا تاحفص ىلع ةيطوقلا نبا ةدام نامدقيو ««ةيطوقلا

 فنصا : لاق هل مجرت نم رثكأ ناك نإو « لاعفألا باتك ١ مسا لمحي هيتعبط يف باتكلا ردص دقو

 وهو « لاعفألا باتك » مسا هارشان رئآو 210 « لاعفألا فيراصت باتك : اهنم ةغللا يف ةديفملا بتكلا

 . عاطقلا نبا باتكو يطسقرسلا باتك نم لك هب رشن يذلا مسالا

 عفاودلا فشتسن نأ ةيطوقلا نبال لاعفألا باتك ةمدقم أرقن نحنو اننكمي : باتكلا فيلأت عفاود

 : يتآلا يف لثمتتو « هباتك فيلأتل ليلجلا ملاعلا اذه تزفح يتلا

 نم ميركلا نآرقلا مولع ىلع اهب لدتسي يتلا مولعلا ةمدقم يف لاعفألا ملع نأ ىري هنإف : ينيد عفاد

 .'!!7بيرغو «ليوأتو «حلطصمو « نتمو دئس نم ثيدحلا مولعو « صصقو ماكحأو ريسفتو تاءارق

 ذإ ةيبرعلا ملك رثكأ ينابمل لوصألا يهف « لاعفألل ىلثملا ةناكملا كردي انملاعف : يملع عفاد

 تايفو ؛ناكلخ نبإ؛ 1/7/1 ءابدألا مجعم ؛توقاي؛ 8/7 ٠ سلدنألا ءاملع خيرات , يضرفلا نبا : رظنا 005

 ."58/4 نايعألا
 )١5( باتكلا ةمدقم :١

 اخي



 00 رع وبا ع عا عر عع م عمم قد حكم قة اع تمانع ا لاعفالا ملجاهعم

فألاو ةقثبنم اهنعو ةقتشم اهنم اهلك لوصألاو ةدماجلا ريغ ءامسألا نأ ءاملعلا نم قيرف ىأر
 يه لاع

 ٍ اهنم رضحتملا ةصاخو رشبلا ةايح هب جومت ام لك روصت يتلا ظافلألا

 « هرمع يف هل هللا كراب « هرصع يف اهخويشو ةبطرق ءاملع زربأ نم ةيطوقلا نباف :يميلعت عفاد

 فيرصتلا نع ءاهقفلاو ءارقلاو ةبلطلا لأسي ام رثكأو « اخويشو اًبابش ملعلا بالط محازت هتقلح ىلعو

 . "7*1 برعلا مالكو ةنسلاو نآرقلا يف قاقتشالاو

 هه ةمرع

 دق ةقراشملا نأ ىأرو «ةيملعلا ةبطرق ةضهنو سلدنألا راهدزا رصع شاع دقف :يراضح عفاد

 هيلع نوكت نأ بجي امب ةيفوم الو ةبعوم نكت مل لاعفألا يف مهدوهج نأ الإ «ةيبرعلا نونف يف اوعرب

 « قبسلا بصق هب زاح يذلا هباتك لاعفألا يف فلأو « بناجلا اذه ةيطوقلا نبا ىلوتف « لاعفألا فيلاوت

 . هوداشو ءانبلا اوبذهف هذيمالت هرثأ يفتقاو « همدقت نم لك هيف قبسو

 :هباتك يف ةيطوقلا نبا لمع

 : امه نييساسأ نيروحم لوح هباتك يف ليلجلا ملاعلا اذه لمع رودي

 : ةمدقملا_-١

 :اهنم فرصتي امو « لاعفألا يف بدأتملا هيلإ جاتحي ام اهيف حضوأ ةمدقمب باتكلا فلؤملا ردص

 ةيعابرو ةيثالث ىلإ لاعفألا مّسقو « لاعفألاو ءامسألا ةينبأ لقأو « اهيلإ ةجاحلاو لاعفألا ةناكم 1

 عم يضاملا ةينبأو « عون لكل يضاملا ةينبأ ددحو ؛ حيحصلا يثالثلاو فعاضملا ىلإ يثالثلا عونو

 ردصملا ينزوو ؛ اهلوأ يف ميملا تديز يتلا رداصملاو « يئالثلا رداصم ةيئبأ ددعو ؛ عراضملا

 ىلإ راشأو « موزللاو يدعتلاو « نمزلا ثيح نم لعفلا مسقو « ةيعابرلا لاعفألا ردصم نيبو . مسالاو

 ىلع لدي امم تافصلا ةيئبأ ددحو « ةلعلا فورح يف بلقلل اروص مدقو « مزاللا هيدعت لئاسو ضعب

 قاقتشا ةيفيك نيبو « لاعفأب اهل برعلا ملكتي مل تافص ركذو ؛ للعو حبقو «لامجو ؛ قلخو نول

 . 1 لعفلا بارعإل زجوم نايبب همدقم ليذو ؛ يعابرلاو يئالثلا نم لعافلا مسا

 ه7 ١/ , لاعفألا « قرسلا )١6(

 8/1 لامفألا . ةكطرقلا 015(

"4 



 تاءاطعلاو تابيلقتلا نم تورق : سسئلدنألا 201 ا 0 083

 : باتكلا_"

 لئاسر يف الثمم هيلع فقوو بابلا اذه يف همدقت نم لك لمع هيف عمج لاعفألل مجعم لوأ مدق

 بيترتلا ىلع فورحلا بسحب هبترو «كردتسي نأ هل هللا ءاش ام هيلع كردتساو ةزجوم تابيتكو ةدودحم

 . هلضف يذلا جهنملا ىلع همجعم ةدام ضرعو « هراتخا يذلا

 لاعفألا يف ةيطوقلا نبا جهنم

 : فورحلا بيترت-١

 : يتآلا وحنلا ىلع اهمدقو فورحلا جراخم باتكلا فورح بيترت يف فلؤملا ىعار

 : باتكلا بيوبت-"

 اهيلع فقو يتنلا ةيبرعلا لاعفأ مسق لك يف ملقو « ةسيئر ماسقأ ةثالث ىلإ هباتك ةيطوقلا نبا ميل

 239 ىنعم فالتخاب لعفأو لعفو ىنعم قافتاب لعفأو لعف ىلع ةيثالثلا لاعفألا أ
 . 10 هانعم يف هيثالث لمعتسي مل امم ةيعابرلا لاعفألا ب

 , 211! ةصاخ ةيثالثلا لاعفألا ج

 : فرح لك لاعفأ ضرع ٠

 هيلإ يمتنت يذلا مسقلا لثمتو « فرح لك يف اهيلع فقو يتلا لاعفألا ليلجلا ملاعلا اذه ضرع

 : يتآلا جهنلا ىلع ةقباسلا ةثالثلا ماسقألا نم

 ١١1١ : 4 , لاعفألا « ةيطوقلا نبا (10)
 ١/6 : 15 ,لاعقألا , ةيطوقلا نبا (16)

 :8٠5 ١1ا/5 هسفن ردصملا )١9(

5 



 ار ا مرا سر سدا د رد ا طرا ا قا تت ار وع ا او هل مال ل ل نو نا لاعفالا م جالسعم

 . فالتخاب لعفأو لعفو « قافتاب لعفأو لعف : لوألا مسقلا أ

 : يتآلا بيترتلا اهبترو « ىنعم قافتاب لعفأو لعف ىلع يتلا لاعفألاب فرح لك أدب

 . فعاضملا يئانثلا )١(

 . فعاضملا ريغ ينعي  حبحصلا يئالثلا )١(

 229 هنم لتعملا (5)

لك تحتو «قباسلا بيترتلا اهبترو « ىنعم فالتخاب لعفأو لعف ىلع يتلا لاعفألا ىلإ لقتناو
 عون 

 : ةينبألل يتآلا بيترتلا ىعار عاونألا هذه نم

 . 1١" لعق . لعقو لع . لعفو لّعف . لعف « لف . لعفو لمف . عفو لعفو لف . لمف

 ةلمعتسم لاعفأ هنم درت ملام اهنم فلختو « ديعب دح ىلإ ةينبالل بيترتلا اذه هل ماقتسا دقو

 . ةيعابرلا لاعفألا : يناثلا مسقلا - ب

 : يتآلا هجولا يلع اهبترو

 . ( فعاضملا ريغ ) حيحصلا يعابرلا )١( . فعاضملا )١(

 دوجو مدعل طقس هنم طقس امو بيترتلا اذه هل ماقتسا دقو ') لتعملا(5) . زومهملا (6)

 , 17 ةصاخم ةيثالثلا لاعفألا : ثلاثلا مسقلا _ج

 : يتآلا بيترتلا فرح لك لاعفأ بّنر

 . فعاضملا يئانثلا )١(

 . فعاضملا ريغ يأ حيحصلا يئالثلا (؟)

 )٠١( ءارلا فرح :رظنا : 98.295 ,
 ) )1١ءارلا فرح : رظنا : 284 1١7.

 )١١( ىاتلا فرح : رظنا ١37977 ,

 . :١/5 :١:4" لاعفألا , ةيطوقلا نبا (؟)



 تاءاطعلاو تابلقتلا نم نورق : سئدنألا 0

 . هنم لتعملا (5)

 ءانب ددعت اذإف « لوألا مسقلا يف هجهن يذلا جهنلا ىلع عاونألا هذه نم عون لك لخاد ةينبألا بترو

 : لثم نم كلذ ىلإ راشأ هقافتا وأ ىنعملا فالتخا ددعتلا ىلع بترتو « يئالثلا لعفلا

 . 149 ىنعم فالتخاب لعّقو لَعَف ىلعو

 ,(15) ىنعم فالتخاب لعّفو لع ىلعو

 : باتكلا ةدام ضرع - 5

 دح ىلإ هل ماقتسا دقو هانمدق يذلا بيترتلاو بيوبتلا اًيعارم هباتك يف ةيملعلا ةداملا ةيطوقلا نبا مدق

 : ةيتآلا طوطخلا يف ةيملعلا ةداملا ضرع يف هجمهنم نم حضتتو ديعب

 يناثلا عاري ملو لعفلا نم لوألا فرحلا ةاعارم عم فرح لك لاعفأ بيترت يف راصتقالا ([)
 مج ةم ما 1

 هداق : انثع هتتعو « بعصتسا : ازرع زرعو « سدح : ًانشع نّشعو » : كلذ جذامن نمو «ثلاثلاو

 موقلا ىلع شكعو . فّطعت ْت ةحابسلا يفو « عرسأ : اجمع ريسلا يف حَّمَعو « هرج وأ فنُعب

 2137( لمح :اشْكع

 يمجعملا ىنعملاب اًيفتكم بيكرتلل دودح قيضأ يف هرداصم وأ هردصمو لعفلا ركذب ءافتكالا (ب)

 مَ هْيمَشَحو « يتئزحأو اًنزح رمألا يتَدرَحو « هنعاوُلو : اوبصحأو اًبصَح موقلا هنع بصح »

 نذل ا كرب نراقب يدحا ريس دسار اهي تف فما ساو
 , 299 «هنحلصتساو هتبدأ : يبصلاو « هّتعَنم : لجرلاو ,ةمكح هل تلعج : هيمكحأو اًمكح

 يف مزاللا هدنع لخادتو « اهترثك عم ىتح يناعملا ددعت دنع لعفلا ةداعإ كرتف « زاجيإلا (ج)

 : كلذ جذامن نمو « يدعتملا

 )١5( نوئلا فرح :رظنا 7617 .

 نونلا فرح :رظنا (؟6) 710 .

 )( ةيطوقلا نبا . الأفعال  ١9١.
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 0 او وع جوخ ا زول اولا را عرع و ع ع عياض دباس بتي عال مؤ ال زكا دمام وم حرك م ياسا اذ دهام عزم جن هن ناك تنحل م املي ل يد نإ قنا منول لاعنفالا مجاعم

 هيلع نطوو ربص : اشاج رمأللو . دِصق : اًبرِض ةراجتلل ضرألا يفو هللا ليبس يف برض »

و .هرمأ هيلع دسفأ : نالف دي ىلعو دسفأ : موقلا نيبو ةَكّيمزلأ : كيلع ءيشلاو
 عقوأ :هريغو فيسلاب

 ثدحأ : اًنابرض رهدلاو « اهيف هتبلغ : ةبراضملا يف هبرضأ لجرلاو «هبلغ : هنذأ ىلع مونلاو ؛هب

 .« هتاهمأو هئابآ نم هلهأ هبشأ : اضيأو « همد جاه : قرعلاو « هئداوح

 «هتفصو : لثملاو ؛هَّّقو : لجألاو اهحقليل « ابارض هقون لحفلاو « اهبانذأب تلاش : ًايرض قونلاو

 60 هتافص ريغب هوفصت ال : «لاثمألا هلل اوبرضت الو»

 نع روثأملاو رعشلاو ثيدحلاو نآرقلا يف ءاج امب اهفيرصتو لاعفألا يناعم نم قاس ام قيثوت (د)

 : كلذ جذامن نمو « دودحلا قيضأ يف برعلا

 : ميركلا نآرقلا نم )١(

 اغلو أل مالكلاو لجرلا يمل : لَمَق ىلع ءايلاو واولاب لتعملاو « لعّف ىلع ملاسلا نم ءايلابو »

 (97 «ةيآلا . . .هيفاولاو ط : امهب ءىرّقو اهدكأؤي مل : نيميلا يفو. امهيف ىغلأو أطخأ : اًمَلو اوغلو

 .""'هضلاو حتفلاب «اوُعلاو

 : فيرشلا ثيدحلا نم (؟)

 «غلبتسا : ةيانعلاو لاؤسلا يفو ؛هلصأتسا : هّبراش ٌلجرلاو . مِهُّباود َتيِفَح : ٌموقلا ىفْحآَ

 . 717 ىفحأف هللا اهمحر ةجيدخ مآيأ هّلصت تناك زوجع نع هلكت هللا لوسر لأسو

 : رعشلا نم (7)

 : مو روب ده 5 سا ل ىف ل مهام

 يذلو ؛هتلزأ : ابحت ءيشلا تْيحّنو . هتدصق : اًيحّنو وحن هاحنأ هّئيَحَتو « هوحنأ ءيشلا توَحّنو

 : ةمرلا

 (؟1) "رداقملا ِهّْيَدَي نع ُهْيَحَت ىشل سفن دجولا عُمابلا اذهّيأ الأ

 ( 0لا 0 ١ '
 باو ىسيعو ةداتقو يميهسلا ركب نب هللا دبع أرق مضلابو . ءادفلاو روهمجلا أرق حتفلابو ١1 ةيآ تلصف ةروس )١9(
 8-0 7 5 0 ل رولا و رج ا

 . 2١5لاعقألا , ةيطوقلا نبا (7)
 . 5١9/١ «ةياهنلا نم افح ةدام يف ربخلا رظناو ؛ 55 . لاعقألا , ةيطوفلا نبا (71)
 ةغللا بيذهت رظناو ١5١ ناويدلا ةمرلا يذل ةديصق نم ليوطلا نزو ىلع تيبلاو ؛ ١١15 لاعفألا , ةيطوفلا نبا (237)

 .جاتلاو ناسللاو احن

 ء'



 تاءاطعلاو تابلقتلا نم نورق : سلدتألا 0-2-2-2 0-0 0-0-0 0مم ل ل مع سم ع هع ع ع عع ع هع

 : لثملا نم (5)

 يفو؛ بارأ : لجرلاو « هطئاح مادهناب كلذك تيبلاو . نعطلل لل هيف رهظ . سرفلا روعأو »
 كيلا 1و زرع : هلبقتسم 2 هذخأ سانلا يأ يأ , هراع دارجلا يأ يردأ ام : لاثمألا

 : ءارفلا نع تبكسلا نبا هيفو "١77 /” , ةغللا بيذهل يرهزأالا : يف لثملا رظناو ؛ ؛ ؟0 , لاعفأ ٠ ةيطوقلا نبا ('9)

 . هلخأ سانلا يأ يأ هراع دارجلا يأ يردأ ام

 ء



 ىنعم فالتخاب لعفأو لعف
 درفملا ينالثلا

 لمعتسي مل امم يعابرلا
 هانعم يف هيثالث
 ىنعم قافتاب لعفأو لعف

 ىنعم فالتخاب لعفأو لعف
 درفملا يثالثلا
 لمعتسي مل امم يعابرلا
 ىنعم يف هيثالث
 ىنعم قافتاب لعفأو لعف

 ىنعم فالتخاب لعفأو لعف
 درفملا يثالثلا

 يعابرلا
 ىنعم قافتاب لعفأو لعف
 ىنعم فالتخاب لعفأو لعف
 درفملا يثالثلا

 يعابرلا
 ىنعم قافتاب لعفأو لعف
 ىنعم فالتخاب لعفأو لعف
 درفملا ىثالثلا
 يعابرلا
 ىنعم قافتاب لعفأو لعف

 ىنعم فالتخاب لعفأو لعف
 درفملا ىثالثلا
 يعابرلا

 بائكلا سرهف
 ٠١٠5 :4 فرح لك باوبأو باتكلا فورح «ب»

 ءغ

 ىنعم فالتخاب لعفأو لعف
 درفملا يثالثلا

 يعابرلا
 ىنعم قافتاب لعفأو لعف
 ىنعم فالتخاب لعفأو لعف
 درفملا يالغلا

 يعابرلا
 ىنعم قافتاب لعفأو لعف
 ىنعم فالتخاب لعفأو لعف
 درفملا يئالثلا

 يعابرلا
 ىنعم قافتاب لعفأو لعف
 ىنعم فالتخاب لعفأو لعف



 ىنعم فالتخاب لعفأو لعف
 درفملا يثالثلا

 يعابرلا
 ىنعم قافتاب لعفأو لعف
 ىنعم فالتخاب لعفأو لعف
 درفملا يئالثلا

 يعابرلا
 ىنعم قافتاب لعفأو لعف

 درفملا يئالثلا

 يعابرلا
 ىنعم قافتاب لعفأو لعف
 ىنعم فالتخاب لعفأو لعف
 درفملا يثالثلا

 يعابرلا
 ىنعم قافتاب لعفأو لعف
 ىنعم فالتخاب لعفأو لعف
 درفملا يفالثلا

 يعابرلا
 ىنعم قافتاب لعفأو لعف
 ىنعم فالتخاب لعفأو لعف

 درفملا ينالثلا

 يعابرلا
 ىنعم قافتاب لعفأو لعف
 ىنعم فالتخاب لعفأو لعف
 درفملا ينالثلا

 يعابرلا
 ىنعم قافتاب لعفأو لعف
 ىنعم فالتخاب لعفأو لعف

1: 

 ىنعم قافتاب لعفأو لعف
 ىنعم فالتخاب لعفأو لعف
 درفملا يثالثلا

 يعابرلا
 ىنعم قافتاب لعفأو لعف
 ىنعم فالتخاب لعفأو لعف
 درفملا ىثالثلا

 يعابرلا
 ىنعم قافتاب لعفأو لعف
 ىنعم فالتخاب لعفأو لعف
 درفملا ينالثلا

 يعابرلا
 ىنعم قافتاب لعفأو لعف
 ىنعم فالتخاب لعفأو لعف
 درفملا يالثلا

 ىنعم فالتخاب لعفأو لعف
 درفملا يئالثلا
 يعابرلا
 ىنعم قافتاب لعفأو لعف
 ىنعم فالتخاب لعفأو لعف
 درفملا يئالثلا
 يعابرلا
 ىنعم قافتاب لعفأو لعف

 ىنعم فالتخاب لعفأو لعف
 درفملا ينالثلا

 يعابرلا
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 *يطسقر سلا دمحم نب ديعس نامثع وبأ

 : هتأشنو هدلومو

 يطويسلاو لاوكشب نبإ ركذو « نامثع ابأ ىنكي , يرغللا يطسقرسلا ىرفاعملا دمحم نب ديعس وه
 .25 ناملكوربو "*) ةفيلخ يجاح نم لك رامحلاب هبقلو 214 دادحلا نباب فرعي هنأ

 0 كلذ دعب ءيشب رداصملا اندوزت الو 0 هيبأ مساو همسا دح دنع مهتلق ىلع هل مجرت نم فقوو

 . اليلق تاقبطلا ءاملع مامتها نم مهبيصن ناك نيذلا ذاذفألا سلدنألا ءاملع نع دحاو وهف

 ركذ انوعدي الو« لاعفألا يف همالك اهب ردصي نأ رثآو « هسفنل اهراتخا يتلا هتينك « نامثع وبأ »و
 . ءالو بسن هنأ بسنلا اذه ىلع بلاغلا نأل ؛ برعلا ىلإ ةلاصأ هئامتناب لوقلا ىلإ همسا يف يرفاعملا

 دقف كلذ يف اعدب نامثع وبأ سيلو « هدلومل خيرات ديدحت تلفغأ هل تمجرت يتلا رداصملاو
 هنأ نم « ةاعولا ةيغبو ١ و « ةلصلا » ىف ركذ ام ىلإ ادانتسا اننكميو « ءاملعلا نم ريفغ ددع اذه يف هكراش
 دازو لاعفألا ىف هباتك طسب يذلا وهو « ةيطوقلا نباب فورعملا رمع نب دمحم ركب يبأ ىلع هملع ىقلت

 هنأ نم هباتك ةمدقم يف هسفن نامشع وبأ هركذ ام بناج ىلإ « ةيرجه ةثامعبرأ ةنس دعب اديهش ىفوتو « هيف
 دعب هرظن نم اظح هالوأو « هتيانع هل درفأو "7 هللا همحر  هفلؤم ىلع ةيطوقلا نبا لاعفأ ىور
 : لوقأ هلي ىفطصملا ةرجه نم 2 هئامثالثو نيتسو عبس ةنس يف ىفوت يذلا هفلؤم ىلع هتياور حيحصت

 هفلؤم ىلع هتياور دعب هبيذهتب هلاغتشاو « هيلع هباتك ةياورو ةيطوقلا نبا ىلع هتذملت ىلإ ادانتسا اننكمي
 ليبس يف اًيزاغو ادهاجم اماع نيعبرألا ةبارق هخيش دعب ذيملتلا شاعو ء اه 751 ةئس يف ىفوت يذلا
 زهان دق نوكيو . اًبيرقت هيرجه نيعبرأو ةئامثالث ةنس بكاوي يذلا هداليم ديدحت نم برتقت نأ هللا

 فيقثتو بيذهت ىلع ةردقلاو ةياورلاب حمست نس يهو « هخيش ةافو دنع هرمع نم نيرشعلاو ةعباسلا
 اهبحاص كراشي نأ نكمي نس يهو نيتسلا غلب دق ةيرجه ةثامعبرأ ماع عم نوكيو « ةيطوقلا نبا لاعفأ
 . داهجو وزغ يف

 يبرعلا بدألا خيرات ناملكورب ؛ 589 ١/ «ةاعولا ةيغب ءيطويسلا؛ 1177/١١ ةلصلا لاوكشب نبا ؛ يف ةمجرت هل 0 *
 اذهل انقيقحت ةمدقمب ةساردلا هذه ةلص ظحاليو ١77/١ نوئظلا فشكةفيلخ يجاح ؛١/7 /” « ةيبرعلا ةمجرتلا
 . باتكلا

 0/9/١ . ةاعولا ةيغب « يطوبسلا . 7١1 /١؛ ةلصلا ؛لاوكشب نبا 0

 . 78١/7 «ةيبرعلا ةمجرتلا ٠ يبرعلا بدألا خيرات «ناملكورب ؛ 171/١١ نوئظلا فشك ءهفيلخ يجاح (15)
 . 04/١ ؛مدقملا« لاعفألا باتك . يطسقرسلا (؟5)
 . 71/١/١١ خيرات . يضرفلا نبا (770)
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 هتذملت نأ الإ « هدلوم خيراتو « هبسن ديدحت نم ًالاح نسحأب هتأشن نايبل رداصملا لوانت نكي ملو

 ةبطرق ءاملع نم ةيطوقلا نبا نارقأ ىلع كلذك هتذملتو « هذيمالت رهشأ بقلب هترادجو ةيطوقلا نبا ىلع

 نبا لاعفأ بيذهتو ٠ ناكم لك نم ةفاقثلاو ملعلا يبلاط دصقمو كاذتقو ةفرعملاو ملعلا ةرضاح

 ةقيقحلاب ملعأ هللاو  ررقن انلعجت لامكلاو ةدوجلا نم اهيلع جرخ يتلا ةروصلا يف هجارخإو «ةيطوقلا

 تالاجم رفوت ثيح ةطسقرس نم هترسأ عم اًريغص اهيلإ مدق وأ « ةبطرقب دلو دمحم نب ديعس نأ
 عم باعيتسالا ىلع ةردقلاو ظفحل |ةكلمو « ءاكذلا نم ةيرطف تاردقب اًعتمتم : بش ةبطرق يفو لمعلا

 د ٠ و

 2 مهمولع نم لهنو )2 هوبرقف مهلجأو 2 هوبحأو مهبحأف هرصع خويش عم ىقتلاو 3 نيدتو قلخ

 . 20 هتبلط نيب ةرادصلا ناكم لتحاو « هيلع أرقو همزلف ةيطوقلا نبا ءالؤه نيب نم صتخاو

  رمع نب دمحم ركب يبأل نامثع يبأ ةذملت  اهتلق ىلع هل تمجرت يتلا رداصملا تدكأ

 ةغللا يف امامإ ةيطوقلا نبا ناكو « هذيمالت رهشأ ناك هنأ ىلع تعمجأو « ةيطوقلا نباب فورعملا

 . 9 ةغللا يف ةبطرقب ىأر نم لبنأ هنأب «يلاقلا يلع وبأ ١ هحدم « كسنو ةدابع بحاص ءوحنلاو

 ىسيع نب نسحلا نب دعاص ءالعلا وبأ وه هيرصاعم نم خيش نع 6 هباتك يف نامثع وبأ ىورو

 بيرغلا ةياورو ةغللا يف امدقتم ناكو « ةئامثالثو نامث ةنس سلدنألا لخد يوغللا يدادغبلا ىعبرلا

 , (417 هباتك نم عضوم نم رثكأ يف نامثعوبأ هنع ىور دقو « (400(ه4107:ت)

 املاع هجيرخت يف لضفلا بحاصو هخيش ةيطوقلا نبا نإف مهنع ذخأو نامثع وبأ مهب ىقتلا نم عمو

 همحر  خيشلا يفوت ىتح هنع اذخآ هل امزالم هخيشل ايفو ذيملتلا لظ دقو « وحنلاو فيرصتلاو ةغللا يف

 ىلع هل نامثع يبأ ةياور تحص نأ دعب لاعفألا يف هخيش باتك فيقثتو بيذهت يف هدهج غرفأف هللا

 , 49 هفلؤم

 : ةيملعلا نامشع يبأ ةناكم

 هورصاع نيذلا سلدنألا ءاملع ىتح هل مجرتي مل يذلا ملاعلا اذه فاصنإ ىلإ انمامأ ليبس ال

 781١. /7 ,ةيبرعلا ةمجرتلا . ناملكورب (")

 771/١١ .ءابدألا مجعم . توقاي ؛؟59/4. نايعألا تايفو « ناكلخ نبأ (39)
 . 45/7 ٠ بيطلا حفن ء يرقملا (50)

 . ١77/١ صيه . ٠١9/١ قلأ ء/١/8دأ .لاعفأ « يطسقرسلا (41)
 .04 ١/ هباتكل ةمدقم  لاعفألا باتك ةمدقم « يطسقرسلا نامثع يبأ (11)
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 تباءاظعلاو تابلقتلا نعم نوز:: سستلدتألا ٠ .زنبددل دع داموا بلل درا طا اناو لد جسدا د ايع ابق مااا نو داع لب ج4

 ءاملع نم ريثكلا لثم اذه يف هلثمف هردق نم صقني الو « نامثع يبأ نأش نم للقي ال اذهو « «سلدنألا

 بتك يف ةدودحم ءاملعلا ءالؤهل ةمجرتلاو : مهنأش يف ناملكورب لوقي يذلا نميلاو رصمو سلدنألا

 وأ مجارتلا بتك تاحفص نم ريثكلا مهؤامسأ تلتحا ىرخألا دالبلا ءاملع نأ ىرن امنيبف « مجارتلا
 « مجارتلا بتك نم ةلق بتك يف الإ مهمجارت درت مل سلدنألاو نميلاو رصم ءاملع نأ ىرن انب ذإ اهمظعم

 . " اهنم ءيش يف ركذي مل مهضعبو + (4 هاو :
 يبأ لاثمأ نم ةغللا ةمثأ نع هيف ىور يذلا هباتك الإ لجرلا اذه فاصنإ ىلإ انمامأ ليبس ال :لوقأ

 يذلاو « ريثك مهريغو « ديبع يبأو « تيكسلا نباو « يبارعألا نباو « مامت يبأو « يعمصألاو «ديز

 نيمدقتملا ءاملعلا نع ةدودحم ريغ ًالوقنو « تاءارقلاب ةياردو ةيبدأو ةيفرصو ةيوحنو ةيوغل ةورث ىوح
 نامثعربأ قّنو باتكلا اذه يفو « هباحصأ ىلإ لقن ام لك ةبسن يف ةلماكلا ةنامألاو ةماتلا ةقدلا بناج ىلإ
 ىلع اليلدت يفكيو زجرلاو رعشلاو برعلا نع ةروثأملا لاوقألاو لاثمألاو ثيدحلاو نآرقلاب هباتك ةدام

 رشع ةسمخو فالآ ةسمخ ىلع باتكلا اذه لامتشا «يرعشلا انئارت نم هظوفحم ةرفوو هتدام ةرازغ

 نيب ةقومرملا ةناكملا لتحي «ذف ملاع مامأ انب فقي اذه لك هزجرو هديصق ىبرعلارعشلا نم [دهاش

 .ءاملعلا

 : هتافو

 هداليم خيرات ىلإ ةراشإ ةيأ اندقف اذإو « هداليم خبرات نم اظح نسحأ ملاعلا اذه ةافو خيرات نكي مل

 اديهش هلل لوسرلا ةرجه نم ةئامعبرألا دعب ملاعلا اذه ةافو لعجي هل مجرت نم نإف ديعب وأ بيرق نم
 كاذنآ سلدنألاب تفصع يتلا نتفلا ىدحإ يف دهشتسا دق هنأ نظلا بلغأو .؟؟”عقاوملا ىدحإ يف

 ىلع نيجراخلا دض ١ ةبطرق نع عفادي وهو « ةئامعبرأو ثالث ةئس نتف وأ ةئامعبرأ ةنس نتف ةصاخبو

 , 249 هيبلاطملا نيب نم قحلا بحاص ةفيلخلا

 :نامثع يبأ تافلؤم

 بتك دوجو ىلإ ثارتلا بتك ةسرهفب تمتها يتلاو « نامثع يبأل تمجرت يتلا رداصملا ريشت ال

 اذهل ةيبرعلا ةبتكملا هب ظفتحت يذلا ديحولا باتكلا نآلا ىتح وهو « «لاعفألا» باتك ريغ ملاعلا اذهل

 . «5184/٠ ةيبرعلا ةمجرتلا يبرعلا بدألا خيرات :ناملكورب (41)
 : 181١ / ةيبرعلا ةمجرتلا 6٠ :يرات « ناملكورب قمو/١ ؛ ةاعولا ةيغب ء ١4/١" ةلصلا 2غ:

 ؛ ربثألا نبا « 4:4 ١/ بيطلا حفن ءيرقملا ؛ "؟5/4نودلخ نبا خيرات : ةرتفلا هذه فورظ يف رظنا (40)
 . 586 /7«لماكلا

 اال



 تلغش ةقيقد ةسرهفب تليذ ءازجأ ةعبرأ يف ةرهاقلا يف ةيبرعلا ةغللا عمجم هرشنو «ققح دقو « ملاعلا

 . ةحفص نيعستو نامثو ةئامسمخ يف سراهفلا تردصو « عبارلا ءزجلا نم ىناثلا مسقلا

 : ىلإ دنتسي حيجرتلا اذهو « دعب انيلإ لصت مل ىرخأ اًبتك نامثع يبأل نأ نظلا ىلع بلغيو

 يف ةيطوقلا نبا هخيش دوهج ريثكب قوفت يتلاو , لاعفألا باتك اهاوح يتلا ةيملعلا ةداملا ةرازغ- ١

 .هدعب عاطقلا نبا دوهج ريثكب كلذك قوفتو « هباتك

 لامهإلا نم هنأش اذه ناك اذإو« «لاعفألا» باتك ركذ مجارتلا بتك باحصأ رثكأ لافغإ -
 . ردجأو ىلوأ نامثع يبأ بتك نم هريغ لامهإف

 دّقف اميف نامثع يبأ بتك دقّقو « ربربلا دي ىلع اهرودو ةبطرق ةبتكمب لح يذلا ريبكلا رامدلا - 7

 . 49 ريبك لامتحا داهجلاب لوغشم وهو « عايضلل هبتك ضرعتو

 1/١١. سلدنألا يف ةيمالسإلا ةلودلا :نانع (57)

0), 



 تاءاطعلاو تابلقتلا نم نورق : سلدنألا 010 نا 1 وب اردد 2 32 ماو زن تاه ل د درع نارك ماد د 3 ول د ع3 نك ع ق

 * هفلؤمل هتبسن قيثوتو باتكلا مسا (أ)

 ىلع هنع لقنلاب هملع نم دافتسا نمو . سراهفلاو مجارتلا باحصأ نم نامثع يبأل مجرت نم قفتا
 كردتساو « هيف دازو « ةيطوقلا نبال «لاعفألا باتك» هيف بده . اهفيراصتو لاعفألا يف هل باتك دوجو
 . هتافام هيلع

 مساب مهضعب هركذو , 2!" «لاعفألا باتك »مساب مهرثكأ هركذف « هتيمست ىلع اوقفتي مل مهنكلو

 , (؟80 (اهفيراصتو لاعفألا»

 تاطوطخملا سراهفو ةعوبطملا بتكلا سراهف ريشت الو  باتكلا نم انيديأ نيب ناتللا ناتخسنلاو

 ةبسنو .243)« لاعفألا باتك ١ مسا نالمحت  هنم ىرخأ خسن دوجو ىلإ ةريثك يهو اهيلع تفقو يتلا

 :يلاتلا اهتبسن قثويو اهتبثي ةتباث ةقيقح نامثع يبأل باتكلا

 اهتحفص يف لمحت ١7 مقر تحت الم دارم ةبتكم ةخسن باتكلا نم ىلوألا ةخسنلا نأ -

 مث يبطرقلا يرفاعملا دمحم نب ديعس نامثع يبأل لاعفألا» : اهيفو هفلؤم مساو باتكلا مسا ىلوألا

 . ةمات ةخسنلاو «رامحلاب زوبنملا يطسقرسلا

 ىلوألا اهتحفص يف لمحت ١518 مقر تحت ىليربوك ةبتكم ةخسن باتكلا نم ةيناثلا ةخسنلا نأ -

 نم لوألا ءرجلا » 1 لوألا ءرجلا يفو 2 هفلؤم مساو باتكلا مسا ىناثلا ءزجلا نمو لوألا ءزجلا نم

 افعو هللا همحر رامحلاب زوبنملا ىطسقرسلا مث ىرفاعملا دمحم نب ديعس نامثع يبأل لاعفألا باتك

 . ةماثو نيءزج يف ةخسنلاو «هب عفنو هنع

 «نامثع يبأل باتكلا ةبسن ىلع ليلدلا ولت ليلدلا ميدقت نم ةحفص ولخت ال باتكلا تاحفص نأ -

 زجرو رعش نم هب ىتأ ام اهب دشنأ يتلا ةينكلا يهو « هخيش ىلع هتاكاردتسا لك اهب أدب يتلا ةينكلا يهف

 . عضوم فالآ ةسمخ نم رثكأ يف ركذ

 . باتكلا قيفحت اهب تمدق يتلا ةمدقملاب ةلص باتكلا ةساردل 0#
 . لاوكشب نبا ء 181 « ”72 سوماقلا ىلع سوساجلا قايدشلا سراف دمحأ 0544/١  ةاعولا ةيخب «يطويسلا ([0)

 . لاعفألا بتك نيب 177/1١ ةفيلخ يجاح هركذو 107 ريخخ نبا ةسرهف ؛5١١ ١/ «ةلصلا
 781١. /7”« ةيبرعلا ةمجرتلا « ناملكورب (؟4)

 ” 1 ا ج «قيقحتلا ةمدقم 2ع(

 ١ه



 لقن دقف اهنم ثيدحلا يف ىتحو هدعب مجاعملا يف نامثع يبأ ىلإ ةبوسنملا هنع ةلوقئملا صوصنلا

 . ”'0لاعفألا باتك بحاص ىلإ لقن ام بسنو « سوماقلا ىلع سوساجلا بحاص هنع

 , ”١)هباتكل باتكلا بحاص هراتخا يذلا مسالا هنأل ؛ باتكلل امسا « لاعفألا ١ ترثآ دقو

 : باتكلا فيلأت عفاود ب١

 اهيلإ راشأ دقف هباتك فيلأتل هعفاود نع ثحبلا ةقشمو دهجلا ةنوؤم هللا همحر  نامثع وبأ انافك

 : ىتأي اميف اهزاجي | نكميو « هباتك ةبطخ يف

 « خيشلا لمع ىلع ظفاحت ةيملع ةقيرطب هل هصالخإو « هخيشل هئافو يف لثمتي : ىقالخأ عفاد

 . دصق هيلإ نكي مل يذلا صقنلا لمكتستو « هنع دّن ام كردتستو « هيلإ فيضتو « هفقثتو

 اهبادآو برعلا ةغل يف ثحبلا هبحو « ةماعب مولعلا ةميقب نامثع يبأ ةعانق دكؤي : يملع عفاد

 . ةصاخ اهلاعفأ فيقثتو اهبارعإ سايق ماكحإو اهفئارطو

 « نيثحابلل هريسيتو ؛« نيسرادلل ةيطوقلا نبا لاعفأ باتك طيسبت يف لثمتي : ىميلعت عفاد

 برقتلاو  رماع يبأ نب دمحم روصنملا بجاحلا اضر بسك يف هتبغر ققحي « ىتاذ عفاد -

 . هلاجرل هميركتو « هب هتيانعو ؛ ملعلا ىلع هصرح كردأ ذإ هدنع ةلجتلاو هلم

 مدآ نبا لمع هيف عطقني تقو يف هل ىقبي نأ هايإ ًالئاس  العو لج هللا ىلإ هب هجتي : ىنيد عفاد-

 . هب عفتني ملع اهنم « ثالث نم الإ

 باتكلا يف نامثع يبأ لمع (ج)

 ليلجلا ملاعلا اذه هب ماق يذلا ميظعلا دهجلا ددحن نأ ًاليوط اًئمز باتكلا ةشياعم لالخ نم اننكمأ

 : ةيتآلا ةضيرعلا طوطخلا يف هلامكإو « هبيذهتو هخيش باتك فيقثت يف

 ام ركذو « ديدج ىنعم لك عم لعفلا ةداعإو « هيناعم ريسفتو « هبيذهتو ةيطوقلا نبا باتك طسب

 ١81. 7/57 . سوماقلا ىلع سرساجلا «قايدشلا ه٠(

 . ١/ ١5 ؛لاعفألا باتك ةمدقم « يطسقرسلا نامثع وبأ (01)

6, 



 تاءاطعلاو تابلقتلا نم نورفق : سئدنألا 21 0 ا كس 2 كح داو ا مماو كلو 2 23 كو اك د امو كداب نو تهطل اان ل مع

 ام لك قيئوتو « اهريغو ةيبدأو ةيوغلو ةيضورعو ةيوحنو ةيفرص دئاوف نم اهفيراصتو لاعفألاب طبتري
 «فيرشلا يوبنلا ثيدحلاو ؛ ميركلا نآرقلا نم هدكؤي ام ركذب ديدج نم هفاضأ امو هخيش باتك يف ءاج

 مهراعشأ نم ديجلاو مهلاوقأو برعلا لاثمأ نم روثأملاو مهنع هللا ناوضر  نيعباتلاو ةباحصلا رابخأو

 باتكلا سراهفو « قثاولا ةقثو دهازلا ةنامأو ملاعلا ةقد يف هباحصأ ىلإ كلذ لك وزعو ؛ مهزاجرأو

 . كلذ ىلع دهاش ريخ ةحفص نوعستو نامثو ةئامسمخ (04/) هتاحفص ددع ادلجم تلغش يتلا

 . اهباوبأ ىلإ اهكردتسا يتلا لاعفألا ةفاضإو « هباتك يف ةيثالث لاعفأ نم ةيطوقلا نبا تاف ام لامكإ -

 0 ا _

 هانعم يف يثالث هنم لمعتسي مل امم ةدايزلاب اهزواج امو « ةحيحصلا ةيعابرلا لاعفألا كاردتسا

 . كلذ زواج ام كرتو « ةصاخ لعفأو لعف ىلع هباتك رصق ةيطوقلا نبا نأل

 . ديعب دح ىلإ 17*2هباتكل هتمدقم ىف هب دعو امو دارأ ام نامثع ىبأل ققحت دقو 6(

 باتكلا يف نامثع يبأ جهنم (د)

 : هباتك يف نامثع يبأ جهنم انل زربت يتلا ةيآلا ةضيرعلا طوطخلا نيبتن نأ اننكمي

 )١( باتكلا ةمدقم :

 هيلإ ةجاحلاو ملعلا لضف نيب مث « هيلع ءانثلاو هدحو هللا مساب اهأدب ةمدقمب هباتكل فلؤملا مدق

 مولع ىلإ اهعيمج مولعلا ةجاحو لب همولعو ميركلا نآرقلل ةصاخب لاعفألاو ةماعب ةيبرعلا مولع ةيمهأو

 , اهفيراصت ماكحإو اهتينبأ صيخلتو لاعفألا ملعب اصاخ اباب لخدملا اذه دعب ضرع و « ةيبرعلا
 هيلع دمتعا يذلا ساسألا ةيطوقلا نبا لاعفأ نأ نّيبو « لاعفألا يف رظنلا ديري نم هيلإ جاتحي ام لمجأو
 ممم 5
 : هباتك يف

 : باتكلا فورح بيترت )0

 : ىنآلا وحنلا ىلع اهل هبيترت ءاجف ؛اهجراخم ساسأ ىلع فورحلل ةيوبيس بيترت نامثع وبأ لضف

 . 04. 47/١١ لاعفألا باتك ةمدقم « يطسقرسلا نامثع وبأ (01)
 .14 : 0١ :لاعفألا .يطسقرسلا نامثع وبأ (07)

 هو



 : فرح لك باوبأ م

 - اهتعيبط بسح - ماسقأ ةسمخ تحت هدحو لوألا فرحلا اًيعارم فرح لك لاعفأ نامثع وبأ مدّ

 : يتآلا بيترتلا ىلع اهضرعو « اباب ماسقألا هذه نم مسق لك ربتعن نأ نكميو

 )١( ىنعم قافتاب لعفأو لَعَف ىلع يئالثلا .

 )١( ىلعم فالتخاب لعفأو لعَف ىلع ىئالثلا .

 . درفملا ىثالعلا (")

 . هانعم يف هيثالث لمعتسي مل امم ةدايزلاب هزواج امو درفملا ىعابرلا (5)

 « اسماخ اًمسق هيف داز دقف ءاخلا فرح يف الإ باتكلا فورح عيمج يف ميسقتلا اذه هل ماقتسا دقو

 : (*47 يسامخلا وه

 : مسق لك لاعفأ بيترت ( ؛)

 بيترتلا ىلع لالتعالاو ةحصلاو همدعو فيعضتلا اًيعارم يئالثلا ماسقأ نم مسق لك لاعفأ مدق

 : يتآلا

 )١(-المضاعف .

 . حيحصلا يئالثلا_(؟)

 .زومهملا يثالثلا 07)

 . لتعملا يئالثلا-(:)

 « هلثمت هلمعتسم لاعفأ دوجو مدعل طقس امنإ هئم طقس امو « هباتك يف بيترتلا اذه هل مظتناو

 . الصف (4) يف ةروكذملا عاونألا نم عون لك رابتعا نكميو

 . 515/١ لاعفألا ء يطسقرسلا (04)

 نا



 تاءاطعلاو تابلقتلا نم نورق : سئلدنألا نيد دانا ودا نيو جو ا ولاا والا رنا احر عم من ع هد ع سرس همر +

 : 4 يف ةروكذملا عاونألا نم عون لك ةينبأ بيترت (0)

 بيترتلا ىلع لتعملا يئالثلاو زومهملا يثالثلاو حيحصلا يئالثلاو فعاضملا نم عون لك ةينبأ مق
 ؟ينآلا

 نيعلا حتفب  لعف_اهمضو نيعلا حتفب  لعف «  اهرسكو نيعلا حتفب  لعف ٠  نيعلا حتفب - لعف
 .- نيعلا رسكب  لعف «  نيعلا مضب  لعف . - اهمضو نيعلا رسكب - لعف «  اهمضو اهرسكو

 طقس امنإ هنم طقس امو « ردان وهو « ًاوهس عقو ام الإ هنع ذشي ملو « بيترتلا هذه هل ماقتسا دقو
 يتلا هتافاضإب اهنم اريثك لّيذو « اًّباب ىوتسملا اذه نامثع وبأ ىمسو « هنم ةلمعتسم لاعفأ دوجو مدعل
 ةرابع وأ « باتكلا يف بابلا اذه نم ءيش هنم دري مل اممو» « ةرابعلاب اهل امدقم هخيش ىلع اهكردتسا

 . اهنم ةبيرق

 : هزواج امو « حيحصلا ىعابرلا بيت رت (1)

 لكو  هانعم يف يثالث هنم لمعتسي مل امم ةدايزلاب اهزواج امو « ةحيحصلا ةيعابرلا لاعفألا مدق
 : يتآلا بيترتلا اًيعارم_هخيش ىلع نامثع يبأ كاردتسا نم لاعفألا هذه

 لَمْبَف . لوْمَم . لعومفا . للَعفإ . للعفا . لعفت . لعق .للسعَفت . للْعَف . لعفأ
 . لرعما . ىلنعفا . لافت . عمت . لحوم . لعاق . لّفإ . لمقنإ . لعفتسإ
 : ينآلا بيترتلا ىلع ةينبألا هذه نم ءانب لك لاعفأ دروأو

 ١2 لثعملا (؟»زومهملا «؟»رركملا .

 ملام اهنم طقسو ءاهضعب يف رّخأو مدق امنإو ٠ فورحلا لك تحت ةينبألا هذه بيترت هل مقتسي ملو
 . ةلمعتسم لاعفأ ىلع هل فقي

 ملاعلا اذه هلذب يذلا دهجلا ىدم انل حضوي ةعونملاو ةددعتملا هروص يف هانمدق يذلا بيترتلاو

 هدعب نم لايجألل اهميدقتو اهبيترتو هباتك ةدام يف ليلجلا

 : باتكلا ةدام ضرع (0)

 رّدص اًئيش ةيطوقلا نبا ىلع كردتسا اذإف « هخيش مالك نم ذخأ امب باتكلا ةينبأ نم ءانب لك أدب
 هلوقب هخيش مالك ىلإ هعوجر نع نلعأو « هتياهن ىتح هدروأ ام مدقو «... نامشع وبأ لاق» : هلوقب همالك
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 :هلوقب هلّيذو هدروأ ام قاسو «.. نامثع وبأ دشنأو»: هلوقب هردص « زجر وأ رعشب هكاردتسا أدب اذإو

 ءاملعلا فراعمو لاوقأ نم فاضأ ام هخيش مالك ىلإ فاضأو ؛«ةيطوقلا نبا مالك ىلإ عوجرلا ةمالع عجر»

  عومجلاو تافصلاو غيصلا صاوح نم هركذ ماقملا يضتقي امب هباتك ىرثأو « هوقبس نيذلا تاقثلا

 ؛ لئابقلا تاغلو ةيضورعلاو ةيقاقتشالاو ةيفيرصتلاو ةيوحنلاو ةيوغللا رهاوظلا ركذب اًملاب اًمامتها متهاو

 « برعلا مالكو « لاثمألاو « ثيدحلاو ميركلا نآرقلاو  هزجرو هديصق  رعشلاب هب ىتأ ام لك ديأو

 . همامتها نم ىفوألا بيصنلا ةيرعشلا تاياورلاو ةيبدألا تاعوطقملل ناكو

 : هقثويو كلذ حضوي يلاتلا لاثملاو

 , *0) ةلتعم ءايلاو واولاب لعّفو املاس ءايلاب لعّف

 ا و
 « نّيعلا اونيب نيع لاجر : لاقيو ٠ نيع : اهعمجو « ءانيع ثنؤملاو « ُنيعأ وهف : نامثع وبأ لاق

 :[طيسبلا ] ةمرلا وذ لاقو (*7" نيع روحب مهانجورو :١ - لجو زع-هللا لاقو ةلعف اهنزو ُةتيعلاو

 (عجر) 07 جولخُم رّيَغ ىَحَتَت ناجهلا لحَف 5 هُم لابد 3 قي ذر

 . نيعلاب باصأ : اًنيع ناعو'

 : [ لماكلا ] ىَملسلا سادرم نب سابع لاق : لويعمو نريعم : لوعفملاو : نامثع وبأ لاق

 ا صا ا ليلا لاحختإو اديس كئوبسحي كمرق ناك دق

 (عجر )نئاعب سيلف ربدأ اذإف « نئاع وهف « َدازو رّثك : اًنيعو اًنْيَع نيعي نيعلاو رثبلا ءام ناعو : لاق

 (057فعاضملا ىئانثلا نم
 9 سس مخ 7 1 أ 000005 2ك | 1 و رب باك هس

 دشنأو . ةريرغو رغ يهف ترْغص : ةراَرغ رغت ةيراجلا ترّغو « رغأ وهف « ةرغ سرفلا رْغو رْغ

 : [ لماكلا ءوزجم ] : ىشعألل نامثعوبأ

 6 ا ا
 . 04 ةيآلا ,ناخدلا ةروس (01)
 0/0 ١ ناويد « ةمرلا يذ 27

 . جاتلاو ناسللاو 6 /" . ةفللا ةرهمج ف بسنو ءاج اذكه (0/)

 ِ .18: 70/1 ؛لاعفألا « يطسقرسلا نامثعوبأ (ة09)

 هك



 تاءاطعلاو تايلقتلا نم نورق : سئدنألا كامو تاما تاس عال ناد هد ادد تاع ادعو داع ع م ندد اح عبو دل دائال 20 هدد وع

 0 يب بح ياي تا 7 يعم :انيعتلادإ

 : رخآلا لاقو

 (!اًنانسوبَهالازٌغداقرلادعب 2 اهترارغ ىف ىليل ب سحت ِماّيأ

 . ظّفحتي (راغراص : لجرلا ٌرَغو

 . "9 (مّيرَكرغ نمؤملا 9 : لاقي « اضيأ رغ وهو : نامثع وبأ لاق

 5" لعق ىلع حيحصلا ىئالثلا نم
 . ةيتفشب هضم + افشر هريغو ءاملا كشرو :( فشر)

 [ ليوطلا ] : نامثع وبأ دشنأو

 (59 عئاقولاءام تاّيريرْغلا فيشر ١> تقشر مث كسملا ماَشبلا نيقس

 [ لماكلا ] : «ليمج » لاقو

 . 218! رشحلا ءام دربب فيزنّلا برش اهنورّشب اًذخآ اهاف ْتَفَشَرَف
 2 لك ريا 000

 (77فشرأ فيشرلاو ىورأ عرجلا : لثم يف لاقيو

 . جاتلاو ناسللا :رظناو " يدسي الف " : هيفو ١84 ناويدلا سيق ىشعأ (60)
 . رداصم نم هيلإ تعجر اميف هلئاقو تيبلا ىلع فقأ مل (51)
 . 504 /7  ةياهنلا « ريثألا نبا (50)
 ./7 : 77/7 .لاعفألا , يطسقرسلا نامثع وبأ (59)
 هزجع ءاجو "فشو' جاتلاو ناسللاو ؛ 44/١١١" ةغلل بيذهت يف بوسنم ريغ تيبلا ءأج لاعفألا : ةياورب (14)

 . كلذ ريغب 489 ناويدلا ةياورو قدزرفلل ابوسنم ررغ ناسللا يف تيب ردصل
 :رظناو 18 رمع ناويدو 4١ ليمج ناويد امهنم لك ناويد يف ءاجو « ةعيبر يبأ نب رمعو ليمجل بسني تيبلا )560)

 .؛ جرشح١ ناسللا
 , ةغللا بيذهت ىرهزألا يف ءاجو (عقنأ فيشرلاو ىورأ عرجلا ): ا لاثمألا عمجم 2 يناديملا ةاياور (50)

 3 «برشأ ٠ ةياورب قدزرفلا ناويد يشاوح يفو (فشر ) ناسللا « روظنم نبا ١

 ها/



 ىنعم فالتخاب لعفأو لعف
 درفملا يثالثلا

 هانعم يف يثالث هنم لمعتسي مل امم ةدايزلاب هزواج امو « يعابرلا

 ىنعم قافتاب لعفأو لعف
 ىنعم فالتخاب لعفأو لعف

 درفملا يثالثلا

 ةدايزلاب هزواج امو يعابرلا

 ىنعم قافتاب لعفأو لعف
 ىنعم فالتخاب لعفأو لعف

 درفملا يثالثلا

 ةدايزلاب هزواج امو يعابرلا

 ىنعم قافتاب لعفأو لعف
 ىنعم فالتخاب لعفأو لعف
 درفملا يئالثلا
 ةدايزلاب هزواج امو يعابرلا

 ىنعم قافتاب لعفأو لعف

 ىنعم فالتخاب لعفأو لعف
 درفملا يئالثلا
 ةدايزلاب هزواج امو يعابرلا

 ىنعم قافتاب لعفأو لعف
 ىنعم فالتخاب لعفأو لعف
 درفملا يثالثلا

 ةدايزلاب هزواج امو يعابرلا



 ىنعم قافتاب لعفأو لعف
 درفملا يثالثلا

 ةدايزلاب هزواج امو « يعابرلا

 يسامخلا

 ىنعم قافتاب لعفأو لعف
 ىنعم فالتخاب لعفأو لعف
 درفملا يئالثلا

 ةدايزلاب هزواج امو يعابرلا

 ىنعم قافتاب لعفأو لعف
 ىنعم فالتخاب لعفأو لعف
 درفملا يثالثلا

 ةدايزلاب هزواج امو يعابرلا

 ىنعم قافتاب لعفأو لعف
 ىنعم فالتخاب لعفأو لعف
 درفملا ينالثلا

 ةدايزلاب هزواج امو يعابرلا

 ىنعم قافتاب لعفأو لعف
 ىنعم فالثخاب لعفأو لعف
 درفملا يثالثلا

 ةدايزلاب هزواج امو يعابرلا

 ىنعم قافتاب لعفأو لعف
 ىنعم فالتخاب لعفأو لعف
 درفملا يالغلا

 ةدايزلاب هزواج امو يعابرلا

 ه9



 ىنعم قافتاب لعفأو لعف
 ىنعم فالتخاب لعفأو لعف
 درفملا ىئالثلا

 ٠ 4 ٠ يي
 ةدايزلاب هزواج امو « ىعابرلا

 ىنعم قافتاب لعفأو لعف
 ىنعم فالتخاب لعفأو لعف
 ْ درفملا يثالثلا

 ةدايزلاب هزواج امو يعابرلا

 ىنعم قافتاب لعفأو لعف

 ٍ درفملا يثالثلا

 ةدايزلاب هزواج امو يعابرلا

 ىنعم قافتاب لعفأو لعف
 ىنعم فالتخاب لعفأو لعف
 ْ] درفملا يثالثلا
 ةدايزلاب هزواج امو ىعابرلا

 ىنعم قافتاب لعفأو لعف
 ىنعم فالتخاب لعفأو لعف

 درفملا يثالثلا

 ةدايزلاب هزواج امو ىعابرلا

 ىنعم قافتاب لعفأو لعف
 ىنعم فالتخاب لعفأو لعف
 درفملا يثالثلا

 ةدايزلاب هزواج امو يعابرلا



 ىنعم قافتاب لعفأو لعف
 ىنعم فالتخاب لعفأو لعف
 درفملا يئالثلا

 ةدايزلاب هزواج امو « يعابرلا

 ىنعم قافتاب لعفأو لعف
 ىنعم فالتخاب لعفأو لعف
 درفملا يئالثلا

 ةدايزلاب هزواج امو يعابرلا

 ىنعم قافتاب لعفأو لعف
 ىنعم فالتخاب لعفأو لعف
 درفملا يثالثلا
 ةدايزلاب هزواج امو يعابرلا

 ىنعم قافتاب لعفأو لعف
 ىنعم فالتخاب لعفأو لعف
 درفملا يثالثلا
 ةدايزلاب هزواج امو يعابرلا

 ىنعم قافتاب لعفأو لعف
 ىنعم فالتخاب لعفأو لعف
 درفملا يثالثلا

 ةدايزلاب هزواج امو يعابرلا

 ىنعم قافتاب لعفأو لعف
 ىنعم فالتخاب لعفأو لعف
 درفملا يثالثلا

 ةدايزلاب هزواج امو يعابرلا
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 ىنعم قافتاب لعفأو لعف

 درفملا يئالثلا

 ةدايزلاب هزواج امو « يعابرلا

 ىنعم قافتاب لعفأو لعف

 درفملا ىثالئلا

 ةدايزلاب هزواج امو يعابرلا

 ىنعم قافتاب لعفأو لعف

 درفملا يالغلا

 ةدايزلاب هزواج امو يعابرلا

 ىنعم قافتاب لعفأو لعف

 درفملا يثالثلا

 ةدايزلاب هزواج امو يعابرلا

1 



 تاءاطعلاو تابلقتلا نمنورق : سشلدنألا هو ل 222 22و عاج طب تال اع اع كاع دع عام داوم داود هع عمت كدا داع > اي عع

 * يلقصلا يدعسلا عاطقلا نبا

 : ةأشنلاو دلوملا

 ينب دحأ يدعسلا يتيرتنشلا نيسحلا نب هللا دبع نب دمحم نب يلع نب رفعج نب يلع وه عاطقلا نبا

 ا ميمت نب ةانم ديز نب دعس

 رهش نم رشاعلا يف دلو ؛ 2 نايعألا تايفو بحاص راشأ كلذ ىلإو هطخ نم لوقنملا وه اذه
 هل مجرت نم لك عمجأ اذه ىلعو - ةيلقصب هلت لوسرلا ةرجه نم ةئامعبرأو نيثالثو ثالث ةنس رفص
 ةغللاب ملاع هوبأف « اًيفاقثو اًيملعو اًيعامتجا ةقومرم ةناكم تاذ ةرسأ نم 231 مهبتك ىلإ تعجرو

 بلغأو ؛ عرعرتو بش ةرسألا هذه لظ يفو 211 رعاش رخآلا وه هدج دجو « رعاش هدجو « وحنلاو
 . ةيلقص هدلب يف هرصع خويش ىلإ هتاحومطب هجتا مث « هدلاو دي ىلع ىلوألا هفراعم ىلت هنأ نظلا

 : هحنويش

 يف اهئاملعو ةيلقص ءالضف نع بدألاو ملعلا هيقلت عم هل تمجرت يتلا بتكلا لك عمجت داكت
 بدألاو ةغللا ءاملع ربكأ يميمتلا نسحلا نب يلع نب دمحم ركب ابأ يوغللا ربلا نبا نأ ىلع "7 هرصع

 هخيش نكي مل نإ هجرختو هنيوكت يف ىلاعت هللا دعب ريخألاو لوألا لضفلا بحاص وه كاذنآ ةيلقصب
 , ”1)ديحلولا

 : اهمهأ نم ةريثك رداصم يف ةمجرت اطقلا نبال #*
 نبا “21١5 /؟ «.تاقبط «ةبهش يضاق نبا 9 ؛ ةرضاحملا نسح « يطويسلا ( 75/65 ,مالعألا , ىلكررلا

 نبا 297/١١ .رصقلا ةديرف؛ 575 /" هاورلا هابنإ « يطفقلا 164/7 /5 , راصبألا كلاسم يرمعلا هللا لضف
 نبا لا .ةاعولا ةيغب « يطويسلا ل ل .«توقايي 15 .نازيملا ناسل رجح

 .777 /".نايعألا تايفو «ناكلخ نباء١١١8 /” .نائجل ةآرم 6/5 .بهذلا تارذش « ىلبتحلا دامعلا

 ةمجرت نع ناندع نب دعم نب رازن ىلإ هبسن ةلسلسب تلصو ؛ عاطقلا نبال ةمجرت نايعألا تايفو بحاص ركذ قفقفإ
 ؛اهتابثإ رثآ يتلا ةمجرتلا ىلإ راشأو هنع لقن يذلا ردصملل ذ نود هتادوسم يف هدي طخب ناكلخ نبا " اهدجو

 ؛تايفولا ؛ ةريزجلا ءارعش يف ةريطخلا ةردلا" : هباتك رخاوأ يف هسفنل هتمجرت دنع عاطقلا نبا طخ نماهلقت هنأل
3 

 .نايعألا تايفو .ءابدألا مجعم ؛نازيملا ناسل .بهذلا تارذش ؛ ةاعولا ةيغب , ةاورلا هابنإ : اهتمدقم يف (14)
 .نايعألا تايفو ,ءابدألا مجعم .نازيملا ناسل «ةاورلا هابنإ : اهتمدقم يفو هل تمج 3 يتلا بتكلا بلغأ رلظلا 29(

 ) )7١نايهألا تايفو , ناكلخ نبا . ”/ 7١".

 . هل مجرت نمل اهتنود يتلا مجارتلا بتك رظنا 0/1
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 نمم دحأ ىلإ -ريسلاو مجارتلاو تاقبطلا بتك تاهمأ نم يهو  اهيلإ تعجر يتلا بتكلا رشن مل
 ةسمخ هذيمالت نم ةتس «عرابلا» باتكل هتمدقم يف مئادلا دبع دمحم دمحأ ركذ دقو « هيدي ىلع اوجرخت

  (ه5 01 : ت) ةزمح نب دمحم تاكربلا وبأ : مه ةيلقصلا ةبتكملا نع دحاوو يفلسلا مجعم نع مهنم

 "7 تاكربلا وبأ يوحنلا ينيسحلا رمعم نب ىلع نب دسأو « نسحلا نب ىلع نب هللا ةبه نسحلا وبأو
 ىدنهلا .. . ةمالس نب رابجلادبع نب يلعو 2 (ه017 ٠ :ت) يعازخلا ىسوم نب هيزور دمحم وبأو

 . يجرزخلا نيسحلا نب حوتف نب نورصنو « (ه 514 ت) ىرغللا

 : رصم ىلإ هتلحر

 ناكم ىلإ ليحرلا نم رفم عاطقلا نبا دجي ملو « اهكلمت ىلع اوفرشأو « ةيلقص ةجنرفلا دده

 دجوو . ًاميركت ىقل اهيفو '""'ةرجهلا نم ةئامسمخ ةنس دودح يف اهلصوو رصم ىلإ اهرداغف «رخآ

 اهبو « ةدافتسالاو ةدافإلل ردصتف ؛ نائئمطاو رارقتساو نامأو نمأو ةفاقثو نفو ةفرعمو ملع رادو اًبيحرت

 ىوّر رصم يفو .©"؛!ىمطافلا هللاب رمآلا ريزو يلامجلا ردب شويجلا ريمأ نبا لضفألا دلو ملعي عرش

 هقيرط نعو - هل هتياور يف ليق ام لك ىلع  ىرهوجلا دامح نب ليعامسإل (حاحصلا» باتك هنع

 . قافآلا عيمج يف باتكلا اذه ةياور ترهتشا

 : ةيملعلا هتناكم

 ةغللا يف ؛« رصم » ديدجلا هنطوم يفو « ةيلقص » هنطوم يف هرصع ةمئأ نم ًامامإ عاطقلا نبا ناك

 ضرقف « ةركبم نس يف ةيرعشلا هتحيرق هتفعسأ دقو « رعشلا مولعو « وحنلا يف ةياغلا غلبو « بدألاو

 : هرعش نمو ؛هملع ردق ىلع نكي مل هرعش نأ ريغ « ةئس ةرشع ثالث هرمعو « رعشلا

 معُنالو ىدعسب موي نّيّقشُتالو ابسملا بلط يف رمعلا ندفثت الف
 مسر ىلع نوؤّشلا ءامنحفستالو 2ىَوللاب ةّيم لالطأ نبُدنتالو
 (/0 ركذلاو ثيداحألا تامّدم ىَقْبَِو ةجاح ُكاردإ ءرملا ىراصُت نِإف

 . 7171/7” «ةيلقصلا ةبتكملا . يرامأ (/؟)
 .ةقباسلا رهاصملا (77)
 .7؟14/ « نايعألا تايفو « ناكلخ نبا (,/5)
 .راصبألا كلاسم ؛يرمعلا هللا لضف نبا؛ ٠١9/4 نازيملا ناسل , رجح نبا؟ ١17/7 « ةاورلا هابنإ ٠ يطفقلا (70)

 ."7 5/7 نايعألا تايفو « ناكلخ نبإه, 4/7/4
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 تاءاطعلاو تابلقتلا نمذنورف : سئلدنألا 9532م1 دامب حاقد د هالو هاو ووو داو ماما ك0 ااه عة هسا وامس ع ندا

 5 عاطقلا نيا ةافو

 ةنس يه ةئامسمخلا دعب ةرشع سمخ ةنس نأ ىلع عاطقلا نبال تمجرت يتلا بتكلا عمجت داكت

 هنأ امك ةافولا رهش رفص رهش لعجتو « نف نم رثكأ يف ءاطعلاب ةلفاح ةايح دعب ريبكلا ملاعلا اذه ةافو

 حجرألا وه لوألاو 77 ةرشع عبرأو ةئامسمحم ةئس ةافولا ةنس لعجي نم رداصملا نمو « داليملا رهش

 . ملعأ هللاو

 : هبتك تب

 فلؤم لك فقومو هتافلؤم نم فرع ام تبث كيلإو « دوقفملا دادع يف اهلقأو « هئم دافتسيو هب عفتني

 : اهنم

 هيفو 2" ءامسألا ةينبأ باتك مساب تايفولا بحاص هركذ : رداصملاو لاعفألاو ءامسألا ةيئيأ )١(

 ةينبأ باتك مساب ركذ ""80ببرألا داشرإ يفو )2 هعالطا ةرثك ىلع ليلد هيفو 3ك «بعوأف هيف عمج ١ : لوقي

 ةاروتكدلا ةجرد ىلع لوصحلل ةيفاو ةساردب هل مدُق و « هققح هانتبثأ يذلا مسالابو « لاعفألاو ءامسألا

 . ةرهاقلا ةعماج مولعلا راد ةيلكب ذاتسألا مئادلا دبع دمحم دمحأ

 تايفو يف ركذو « لاعفألا بيذهت ١ هتمدقم يف هسفن عاطقلا نبا هامس دقو « لاعفألا (؟)

 . ةيطوقلا نبا لاعفأ بيذهت مساب ركذ ةاورلا هابنإ يفو « لاعفألا ١ مساب بيرألا داشرإو (""نايعألا

 ىدحإ ةئس داب رديح ةينامثعلا فراعملا راد ةعبطمب ءازجأ ةثالث يف عبط هانتبثأ يذلا مسالابو

 .فلألا دعب ةئامثالثو نيتسو

 دمحم وبأ دمتعا اهيلعو : لاقو 47 بيرألا داشرإ بحاص هركذ حاحصلا باتك ىلع شاوح ()

 هله نم خسن دوجو ىلع فقأ ملو « حاحصلا يشاوح نم هيلع ملكت اميف يرصملا يوحنلا يرب نبا
 يس . ىشاوحلا

 1١١ / ١0/4  ءابدألا مجعم ء توقاي (7)
 .٠١9/5 نازيملا ناسل ءرجح نبا: يف ركذ مسالا اذهبو 7317 نايعألا تايفو « ناكل نبا (7)

 . 74/١7 ءابدألا مجعم ء توقاي 01)
 . 777/7. نايعألا تايفو «ناكلخ نبا (/9)
 . 1/4 .ءابدألا مجعم «توقاي (6)



 اذهب هركذ ةيلقص ةريزج ءارعش مجارت يف وهو «ةريزجلا ءارعش نم راتخملا يف ةريطخلا ةردلا» ()

 «ةريطخلا ةرهوجلا» مساب (*17 بيرألا داشرإ بحاص هركذو هريغو ("1) نايعألا تايفو بحاص مسالا

 بحاص هيف لاقو رعشلا نم . . تيب فلأ نيرشع مهرعش نم مدقو رعاش نيعبسو ةئامل هيف مجرت

 نأ ىلإ مجارتلا بتك ضعب ريشتو « «ةيلقص ةريزج ءارعش يف فنصم هلو» :247) «نازيملا ناسل»

 . مهنامز ىلع ىأ ةقرفتم تارصتخمو تاصخلم هئم دوجوملا

 اميف هنم خسن دوجو ىلع فقأ ملو ,2849بيرألا داشرإ بحاص هيلإ راشأ «ةيلقص خيرات ركذ» (0)

 . مجارتلا بتك نم هيلإ تعجر

 داشرإ بحاص ركذو ,2*مالعألا باتك بحاص مسالا اذهب هركذ «يفاوقلا يف يفاشلا» ()
 بتكلا رادب ةخسن «يفاوقلا ملع يف يفاشلا نمو« يفاوقلاو ضورعلا مساب هل اباتك "17بيرألا

 نأ مئادلا دبع دمحم دمحأ ركذ دقو « ةئامو ناتنثا اهقاروأ ددع «ضورع ش ؛ مقر» لمحت ةيرصملا

 : عاطقلا نبا بتك نم مضي عومجم نع ةرابع ةخسنلا

 روذشلا دئارف مساب (7”بيرألا داشرإ بحاص هركذو « روحنلا دئالقو روذشلا دئارف يف تايبأ -

 . عومجملا نم 44 - 87 تاحفصلا لغشيو « راعشألا يف روحنلا دئالقو

 :١١٠تاحفصلا لغشيو «ضورعلا يف عرابلا» باتك ةمتاخل راركت وهو « فاحزلا راصتخا باب -

0 

 دقو« عومجملا نم 4٠:١ تاحفصلا لغشيو « «ضورعلا ملع يف عرابلا» باتك وهو ضورعلا -

 .م15 /ه٠5١؟ ةرهاقلا ةيبرعلا ةفاقثلاراد ةعبطمب مئادلا دبع دمحم دمحأ هرشنو هل مدقو هققح

 . 40-87 تاحفصلا لغشيو ىفاوقلا يف يفاشلا باتك وهو يفاوقلا -

 تاحفصلا لغشيو « برعلا اهتلمهأ ىتلا رئاودلا تالمهم رصتخم بانك وهو تالمهملا

 50-5٠,

 ) )8١نايعألا تايفو , ناكلخ نبا . /797.
 ) )85/1م ,ءابدألا مجعم , توقاي 7/4.
 ن رجح نبأ م الميزان  7١9/4.

 ) )88مجعم .ء توقاي الأدباء  71/4/18.
 .الكل/ش« العألا :يلكرزلا م0(

 .؟ ا / ١8 : ءابألا مجعم « توقاي (8)

 . 1/4 ١14/ .ءابألا مجعم « توقاي (4810)
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 5 ااا 0001

 بتكلا دحأ هلعلو 2 هنم خسن دوجو ىلإ دتهأ ملو , 00 ةاورلا هابنإ بحاص هركذ ةلثمألا حرش 090

 . يفاوقلاو ضورعلا يف عومجم اهمضي يتلا

 بحاص نأ *9نايعألا تايفو بحاص ركذو « سلدنألا ءارعش نم اقلخ هيف عمج حلملا حمل (4)

 . هنم خسن دوجو ىلإ دتهأ ملو « همجارت نم ةعطق سبتقا دق راصبألا كلاسم

 لقو « هنم خسن دوجو ىلإ دتهأ ملو 2" ةاورلا هابنإ بحاص هبتك نيب هركذ ىبدألا عومجملا (9)

 كلذب يرثتف اهادع ىرخأ اًبتك انل رهظت اهلعلو « اهضعب وأ هبتك نم دقف ام انل رهظت مايألا لعلو
 . ليلجلا ملاعلا اذه ةبتكم

 . 7377/١ ةاورلا هابثإ ء ىطفقلا (6)

 .777 /*« نايعألا تايفو « ناكلخ نبا (89)
 لا ةاورلا هابنإ « يطفقلا )0(
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 عاطقلا نبا لاعفأ

 باتك مسا لمحي «ةفيرشلا ةيوبنلا ةرجهلا نم فلألا دعب ةثامثالثو نيتسو ىدحإ ةنس باتكلا ردص

 ه6١01 ةنس ىفوتملا عاطقلا نباب فورعملا ىدعسلا رفعج نب يلع مساقلا يبأ فيلأت «لاعفألا»

 باتك ىلع قلعي وهو لاقف ؛ هل هراتخنا يذلا مسالا 2 هباتك ةملقم يف هسفن عاطقلا نبا ركذ دقو

 بيذهت" هتيمسو « دعب هبيذهتو هبيترت يف تدهتجا دقو « لامكلا ىلع هبتري مل هنكل :«ةيطوقلا نبا»

 يتلا ةيمستلل اراثيإ « لاعفألا باتك » : هلمح ىذلا مسالاب ردص باتكلا نأ ىرأو (؟1) « لاعفألا باتك

 ةعفان فيناصت هلو» : هيفو « ناكلخ نبال نايعألا تايفو : اهنمو « هل تمجرت يتلا بتكلا اهتراتخا

 دق كلذ ناك نإو « ةيطوقلا نبال لاعفألا نم دوجأ وهو « ناسحإلا لك هيف نسحأ «لاعفألا باتك ١ : اهنم

 ««لاعفألا باتك» : اهنم فيناصت ةدع عاطقلا نبالو» : هيفو « توقايل ءابدألا مجعمو ("') هيلإ هقبس

 مسالا هنإف ىرخأ ةهج نمو « ةهج نم اذه .2؟57 «فيرط نبا لاعفأو « ةيطوقلا نبا لاعفأ هيف بذه

 . باتكلا اهنع ردص يتلا ةخسنلا هلمحت يذلا

 : كلذ ىلع لدي اممو ةتباث ةقيقح عاطقلا نبال باتكلا ةبسنو

 . هفلؤم مساو باتكلا مسا لمحت باتكلا اهنع ردص يتلا ةخسنلا نم ىلوألا ةحفصلا نأ

 انديس ىلع هللا ىَّلِص . ميحرلا نمحرلا هللا مسب»: كلذ ىلع ةحارص صنت باتكلا ةمدقمو

 يدعسلا رفعج نب ىلع مساقلا وبأ لاق  ملّسو هبحصو هلآو دمحم
 . 149 «عاطقلا نباب فرع .

 اهبو ةريخألا ةداملا ىلإ « ةمدقملا دعب لوألا ءزجلا ردص يف ىلوألا ةداملا نم باتكلا داومو -

 ىلإ ريشي يذلا « ق » زمرلا نم اهيف ءاج امب ةبسنلا هذه دكؤت (12 داوملا سرهف لبق ثلاثلا ءزجلا يهتتي

 «فلؤملا صن اذه ىلعو « عاطقلا نبا» هدروأ ام ىلإ ريشي يذلا «ع» زمرلاو « ةيطوقلا نبا  هدروأ ام

 هدروأ ام كلذب فرعيل ؛ نيعلا فرحب انأ هتدروأ ام ىلعو «فاقلا ١ فرحب هدروأ ام ىلع تملعأو : لاقف

 .(31)(تدزامو كرتامو « تدروأ امو

 ١/". : لاعفأ ةمدقم . عاطقلا نبا )4١(
 .518/ , نايعألا تايفو « ناكلخ ربا (45)

 781١/11. ءابدألا مجعم « توقاي (9)
 .0 ١/ لاعفأ ةمدقم ءعاطقلا نبا (45)
 ةحفص نيثالثو اًعبرأو ةثام لغشت ةدام لك رداصمو باتكلل ةيوغللا داوملاب اسرهف يوكنركلا ملاس قرشتسملا دعأ (14)

 . ثلاثلا ءزجلا اهب ليذ
 8/١ ؛لاعفأ ةمدقم ,عاطقلا نبا (45)
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 تافاسطعلاو تالقتلا نسم نور: سيلدلالا ٠ عددنا ل مت وا لم

 . هيلع تنثأو « لاعفألا باتك » هبتك تبث نيب تركذ هل تمجرت يتلا بتكلا بلغأو

 . ءازجلا ريخ هنع هللا هازج عاطقلا نبا باتك انيديأ نيب يذلا باتكلا نأ دّكؤي ام اذه يفو

 : باتكلا فيلأت عفاود (؟)

 « هباتك ةمدقم يف اهبلغأ ركذ ةليبن ثعاوب ةدع «لاعفألا» يف هباتك فيلأت ىلإ عاطقلا نبا تعفد
 2 هدعب نم اوتأو ١ هوقبس نيذلا ءاملعلا ةلج اهيلع صنو « هل مجرت نم ضعب اهنم بناج ىلإ راشأو

 : لاعفألا يف اًباتك اوفلأو

 مولعو نآرقلا مولع يف رظانلا هيلإ جاتحي ام رثكأ ىلع لدتسي لاعفألا ملعب هنأ عاطقلا نبا كردأ -

 . ماع هجوب ةيبرعلا مولعو « ثيدحلا

 . مالكلا رثكأ ينابم ىلع فيرعتلا يف اريبك ًارود لاعفألا ملعل نأب عنتقا

 هيف جهن هنأ الإ ناسحإلاو ةدوجلا ةياغ يف ةيطوقلا نبا هفلأ يذلا «لاعفألا» باتك نأ فلؤملا ىأر -

 لعفلل بلاطلا راصو « هيلإ جاتحي نم دهجأو هيف رظانلا بعتأف ؛ باتكلا باوبأ هب تددعت اًبعص اجهنم

 َ باوبأ ةدع يف باتكلا يف ًاقرفتم هدجي

 دارأف ؛ركذ امم بيرق ةزمهلا نم اهيلع لخد امو ىئالثلا لاعفأ نم ةيطوقلا نبا تاف ام نأ دجو

 . تاف ام هيلع كردتسي نأ رخآ بناج نم ةيبرعلاو بناج نم باتكلل ةمدخ

 ةيسامخلاو ؛ يديصلا ةعاجرلاو , ةفعاضملا ةيعابرلا لاعفألا هباتك يف كلذك ةيطوقلا نبا كرت

 يف هفلؤم هنمضو - بتكلا تاهمأ لالخ نم  هخيش ىلع كلذ عاطقلا نبا كردتساف « ةيسادسلاو

 . لاعفألا

 ثحابلا نم هبرقي يك لعف لك نم لوألا فرحلا ايعارم ءاجهلا فورح ىلع هباتك لاعفأ بَّتر -
 سر رسبلو ..ضرادلا ىلع

 . 2357 ديعب دح ىلإ دارأ ام هل ناك دقو

 باتكلا رداصمو هباتك يف عاطقلا نبا لمع (1)

 لاعفألا يف انيديأ نيب نيدوجوم نيرخآ نيباتكب اًنراقم « عاطقلا نبا» لاعفأ يف رظنلا ليطي نم نإ
 : امه

 ا © ١/ عاطقلا نبال لاعفألا باتك ةمدقم نم فرصتب 097
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 . ( ه71"1/: ت) ةيطوقلا نباب فورعملا . . .زيزعلا دبع نب رمع نب دمحم ركب يبأل لاعفألا باتك

 . ًابيرقت ( ه 5٠١ :ت ) ىطقرسلا ىرفاعملا دمحم نب ديعس نامثع يبأل لاعفألا باتك

 هروب ا هباتك ثلاثلاو يناثلا نم لك ينب هيلع يذلا لصألا ةيطوقلا نبا باتك نأ دجي

 ١ حيحصلا ىعابرلاو ٠ ىعابرلا نم رركملا ىئانثلا باوبأ ةدايزب لمعلا لمكأو « هيلع كردتساو

 يف هباتكب عاطقلا نبا لمع لامجإ نكميو ؛2؟4) هانعم يف هيثالث لمعتسي مل امم ىسادسلاو ىسامخلاو

 ةينآلا طوطخلا

 . ءايلا فرحب ايهتنم ةزمهلا فرحب ًاثداب ءاجهلا فورح ىلع هباتك لاعفأ بئر
 نم لعف ةفرعمل هباتك يف رظانلا بعتأف « طقف لوألا فرحلا فرح لك لاعفأ بيترت يف ىعار -

 . لاعفألا
 اهنم ءاجامو اهحوتفمو اهروسكمو ىضاملا نيع مومضم  لعفأو لعف ىلع يثالثلا لاعفأ عمج.

 فالتخا وأ ىنعم قافتاب لعفأو لعف ىلع اهنم ناك ام دحاو باب يف  لوهجملل ينبملا ةغيص ىلع

 : هنع عرفتو ح« ىئعم

 . فعاضملا ىئانثلا (ب) . حيحصلا ىئالثلا (1)

 . لتعملا (د) . زومهملا (ج)

 يف كردتسا ام لك عضوو « بابلا اذه لاعفأ ىناعم نم هتاف ام «ةيطوقلا نبا» ىلع كردتسا

 . هةعضوم

 نم اهلكو ةيسادسلاو ةيسامخلاو ةيعابرلا لاعفألا ءاجهلا فورح نم فرح لك يف هيلع كردتسا -

 : ىتآلا جهنلا ىلعاهبّترو ("" «عاطقلا نبا ١ تاكاردتسا

 . يسادسلاو يسامخلا (ج) . حيحصلا يعابرلا (ب) . رركملا يئانثلا (أ)

 يشاوحلا دعبأو « لمعتسملا لوبقملاو نسحتسملا فورعملا لاعفألا نم هباتك يف عمج

 )21١. لكشم لك ليلذت يف دهتجاو « نجهتسملا

 كلت نيب ةنزاوملا ىلإو « هباتك يف لك ةثالثلا ءاملعلا جيهانم ىلإ عوجرلاب ليصفت نم ئشب اذه ىلع فوقولا نكمي (44)

)049 00 
 . هلاعف ف يطسقرسلا

 . همدقم يف درو ام لك ةحص نم نكمأ ام دكأتلاو هباتك ىلإ عوجرلا دعب عاطقلا نبا ةمدقم نم فرصتب )٠٠١(
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 كانتا تاكلولا ده ورف نويل وت يدا هو ا عم

 فالخ هتبترو ؛ هلكشب لكش لك تنرقو . هلثم ىلإ لعف لك تددر» : هلوقب فلؤملا ريشي اذه ىلإو
 , ةرركملا ةيئانثلاو ةزمهلاب ةديزملاو  ةيثالثلا لاعفألا نم هلفغأ ام تركذو ؛ هبيذهت فالخ هتبذهو ؛ هبيترت
 , مجعملا فورح ىلع اهتبثأو , ةديزملا ةيسادسلاو ةيسامخلا لاعفألاو ؛ ةحيحصلا ةيعابرلا لاعفألا تدروأو

 هيف تعمجو . لامكلاو مامتلا ىلع لاعفألا عيمج بعوتسا دقو الإ باب نم جرخي نأ رظانلا جاتحي ال ىتح
 )21١١. «ءاغلبلا تانودم يف رفتنا ام هيف تمظنو . ءاملعلا تافنصم يف قرتفا ام

 باتكلا فيلأت يف عاطقلا نبا جهنم (5)

 هيف فلؤملا جهنم نيبت الواحم تارم هيف رظنلا ديعيو « عاطقلا نبال «لاعفألا» باتك يف رظني نم نإ

 : ةيتآلا ةضيرعلا طوطخلا ىلع فقي

 : فورحلا بيترت 4)]

 باتكلا متخو ةزمه اهؤاف يتلا لاعفألاب أدبف ؛ ءاجهلا فورح ًايعارم هباتك لاعفأ فلؤملا كك
 : ىتآلا بيترتلا ىلع «ءاي» اهؤاف يتلا لاعفألاب

 : فرح لك باوبأ بيترت (ب)

 : ةينآلا باوبألا ىلع فرح لك لخاد هباتك لاعفأ عاطقلا نبأ : بّتر

 : ىتأيام ةظحالم عم ىنعم فالتخا وأ ىنعم قافتاب لعفأو لعف ىلع حيحصلا ىئالثلا ١-

 لوهجملل ينبملا ةغيص  نيعلا رسكو مض وأ « اهمضو اهرسكو نيعلا حتف عم «لعف» ءاف حتتف

 . بابلا لخاد ةجلاعم لاعفأ اهلك «لعف»

 . 7/١ : عاطقلا نباةمدقم(١١1)
 : نف نم رثكأ يف مجاعملا ضعب هيلع تراس بيترت وهو بيترتلا يف ءاهلا ىلعو اولا ميدقت يف ظحول *

 “ا



 . هلع فرح هب ءاج نإو « بلقلاب لالتعالا نم هلعف فورح تملس ام هدنع حيحصلاب دارملا -

 : لاعفألا حيحصلا يئالثلا يف لخدأ اذهلو

 ف رورو تس )1١( 423 01135

 . حماست نم ءيش اذه يفو
 : لاعفألا حيحصلا ىعابرلا يفو

 كل لا لا

 . هلم « فعاضملا ىئانثلا ا

 . هلم . زومهملا -'

 . هنم « لتعملا - 5

 8 هلوأ يف ءاتلاب ديز ام هيف دروأو « يعابرلا فعضم» ؛ رركملا ىئانثلا 289

 8 هلوأ يف ءاتلاب ديز ام هيف دروأو « درجملا يعابرلا ١؟؛ حيحصلا ىعابرلا -5

 . يسادسلاو يسامخلا -ا/

 ' هباتك يف ةيطوقلا نبا اهركذي مل يتلا عاطقلا نبا تادايز نم ةريخألا ةثالثلا باوبألاو

 هنم هنع ّدني ملو « هباتك يف فرح لك لخاد بيترتلا اذه  ىلاعت هللا همحر  عاطقلا نبا مزتلا دقو
0 

 : يف لثمت يذلا ليلقلا الإ

 . ءاثلا فرح يف فعاضملا يئانثلا ىلع زومهملا ميدقت -

 .لاذلا فرح يف زومهملا ىلع لتعملا ميدقت-

 88 /١لاعفألا ةمدقم ؛عاطقلا نبا (١٠؟)
 . 799/١ هسفئردصملا )1١(
 1480/١. ,هسفئردصملا )٠١5(
 .؟ا//؟ هسفن ردصملا )٠١(
 . 5977/١  هسفن ردصملا )١١5(
 . ١/6 /؟ 2 هسفن رلصملا )٠١10(
 .5:5:9/؟ 2 هسفن ردصملا )٠١6(
 .7 9/9. هسفن ردصملا )١(

 ىف



 تاءاطعلاو تابلقثلا نم نورق : سئدنألا 2-2-2-2 22 22 ل مم ل ع عال هل عل ل تم اع حم

 . نيسلا فرح يف فعاضملا يئانثلا ىلع زومهملا ميدقت

 .داصلا فرح يف فعاضملا يئانثلا ىلع زومهملا ميدقت

 ىلع هكردتسا ام لك نيودتو لاعفألا ةدام ضرع يف ةنامألاو ةقدلا يف ةياغ « عاطقلا نبا ١ ناكو

 لاعفأ ىلع اهل فقي مل هنأل ؛ فورحلا ضعب لخاد باوبأ ةدع نم هباتك الخف « لاعفألا مجاعم مامإ

 : يف كلذ ةمثيو ةلمعتسم و

 . ىثالثلا ريغ باوبأ نم ةزمهلا فرح ولخ

 ا يسادسلا بابل ناونع عضو هتافو يسامخلا نم ءاثلا فرح ولخ

 . رركملا يئانثلا نم لاذلا فرح ولخ

 حيحصلا يعابرلا نم ءاظلا فرح ولخ

 . زومهملا نم نيغلا فرح ولخ

 . حيحصلا يعابرلا نم واولا فرح ولمخ

 . يسادسلاو يسامخلاو حيحصلا يعابرلا نم ءايلا فرح ولخ

 . باب لك لاعفأ ضرع (ج)

 : يتآلا ماظنلا ىلع باتكلا باوبأ نم باب لك لاعفأ هللا همحر  عاطقلا نبا مدق

 لك لاعفأ تلخادت انه نمو « هدعب ام هعم عاري ملو « لعفلا نم لوألا فرحلا فلؤملا دمتعا )١١(

 ىلع هتظفاحم اذه يف فلؤملا رذع لعلو « ةعيرس ةقيرطب اهيلإ ءادتهالا ثحابلا ىلع بعصو « باب

 تءاج امك لاعفألا ضعب ضرعب ًايفتكم حضوملا جذومنلا كيلأو ؛ ماع هجوب مامإلا باتكلا جهنم

 : اهبيترتو « ةلاطإلل اًعنم اهريسفت نم ةدرجم هباتك
 ) ٠ مارس 5 ب - 7

 ١١ ” لبح . رشح . قلح . لظح

 . 017/١ 317١ لاعفألا ةمدقم ءعاطقلا نبا )٠١١(

 فر



 ىنعملاو رداصملا وأ هل ردصملاو لعفلا ركذ يف مامإلا باتكلا جهنم هباتك يف عاطقلا نبا جهن ()

 . «قا زمرلاب_هللا همحر  ةيطوقلا نبا هدروأ ام ىلإ زمرو « هنم قتشاو فرصت امو « لعفلل ىمجعملا

 . 2عا زمرلاب هيلع هكردتساو هدروأ ام ىلإ زمرو

 امنإو « اهيناعمو لاعفألا نم لعف لك غيص ضرع يف اذرطم اجهنم باتكلا يف مزتلي مل ()

 - لعفب ءدبلا باتكلا جهنم ىلع بلغي يذلاو « ةيطوقلا نبا باتك يف تءاجو تقفتا امك اهضرعي

 مث -نيعلا روسكم لعق هدعبو « مزال مث فرحرلاب ايدعتم مث « هسفنب ايدعتم هنم لعفأو نيعلا حوتفم
 . دجو نإ لوهجملل ينبملا ةغيص ىلع ءاج ام هدعبو  نيعلا مومضم  لعف

 حضوت يتلا جذامنلا كيلإو «*هريغو ىنعم فالتخاب لعفأو لعف ىلع ءاج ام ىلإ كلذ دعب لقننيو
 : جهنملا كلذ

 (111 كك 1

 هير كملا 5 ئاهلاو كاملا وب هيك روت 0150 1و ل اونارلا كيدحلا رن قل

 . هنتم يف رثألاب هتيشو : فيسلا-و

 . هالج ء 5-27 0

 . هرثأ كلذب فرعيل ؛ ةديدحب هفخ يف ترْنأ : هرثأ ةريعبلاو ق

 . مهنم رثكأ ةمينغلا نم ذخأ ؛ ةرئأو هرثأ هباحصأ ىلع رثأ-و

 . هب كتلّمشف : ءيشلاب كترثأ-و

 . تببحأ : (رْئأ اذك لعفأ نأ ترثأ و «غ»

 . لطابلا ىلع هتلضَق : قحلا لوقأ نأ_و

 . ترتخأو تمدق : ترثآو

 (117 ؛ فلع ريغ ىلع تسبح : ةبادلا تّرثأو

 ةلقو لاعفألا نم لعف ةدام ةرازغ تناك انه نمو ؛ المعتسم العف هل دجو نم غبصلا نم ضرعي هنأ اذه يف يعارب *
 . رخخأ لعف ىف ةداملا

 تا .لاعفلاةمدقم «ماعقلا نإ 01(

 .ينايحللا نع ةريخآلا ةرْثأو ةرئأو ًارْثأ : "رثأ ' ناسللا يف يذلا (١١؟)
 . ١/ ١/70" لاعفألا ةمدقم ,عاطقلا نبا )١1(

 ل



 تاءاطعلاو تابلقتلا نسم نورق : سلدتألا 2-20-222 22مم سس لعل عل لع ع ل

 . نمس »)١1١4(

 مث سا

 . نمّسلا مهئمعطأ : اًنمّس موقلا تْنِمَس (ق»

 . نمسلا مهدنع رّثَك : موقلا-و «ع»

 ..لره ديف ادمن نيمو اقل

 .  كلذك : اضيأ نمسو عا

 . مهيشاوم تنمس :موقلا نمسأو «ق»

 . نمّسلا مهدنع رثك : اًضيأ_و علا

 «نمسلاب هلل : ركلاالو

 :نمتلا هيلا ذوزا# تسمو

 )١١9( «ةيفئاط ةغل " هتدّرب : ئشلا-و

 . اهتتمسأو يتباد تثمّسو

 . ًانيمث ًائيش كلم : لجرلا نمسأو

 دل

 حلملا مسالاو « هتعضرأ : احلم ىبصلا ةأرملا تَحلَم (ق»

 " ةديس نبأ نع * تحلمت يف ةغل تنمس : احلم ةقانلا-و

 . ةخبس يف اهتيعرأو حلملا اهتمْعطأ : ًاحلم ةيشاملا-و

 ْ . ددنب ملحلا اهف ةينلا : ردقلا-و

 . حلم ءام وهف : ةحولم ءاملا_و« عدا

 '  .كلذك : ةحولم اًغيأٌجلمو
 . نسح : ةحالم ئشلا حلمو «قا

 رشا حلو

 . هففخم : متامس اهنأ حجرأو ' نمس " ناسللا يف كلذ لثم ءاج دقو  نيعلا فيعضتب  لعف ءاب انه محقأ )١11١6(

 . 177/7 .لاعفألا ةمدقم .عاطقلا نبا (1)
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 2019 يلج اهعجو : اخيلم ةباذلا تحلمو

 هينيع ةقرز تدتشا : لجرأا َحّلمو عد
 .داوس هضايب طلاخ : شبكلا-و

 . كلذك : ةبيتكلا-و

 ًاحلم ءام ثدرو : لبإلا تحلمأو «ق»

 لك : موقلا-و

 ١١4( ةحيلمب ىتأ : لجرلا-و
 . حلملا ةرثكب اهدسفأ : ردقلا حلمأو

 . محش نمًائيش اهيف لعج : و
 . حلملاب اهتدسفأ : ردقلاتَحَلمو ع١

 نم هوركذ ام قيثوت يف « لاعفألاو ةغللا مجاعم باحصأ نم هقبس نمم ريثك جهن ىلع راس (5)
 هديصق يرعشلا مهثارتو برعلا نع ىورملاو « ثيدحلا نمو « ميركلا نآرقلا يآب داهشتسالاب ناعم

 : كلذ جذامن نمو - ةقيض دودح يف كلذ ءاج دقو « مهلاثمأو « هزجرو

 كرابت هللا لوق ديبع وبأ رسف كلذكو « لصأتسملا كالهلا : ةمدمدلاو :١21؟7ءدمد ةدام يف ءاج_-

 .21) « اهاوسف مهبنلب مهبر مهيلع مدمدف # : ىلاعتو
 هنمو ءادنلاو حايصلا اًضيأ يهو « ءاملا رّسكت توص : ةمَجْخَجِلاَو : 03717 مَجْخَج ةدام يف ءاجو م

 : مهلرق

 (1597 مشج

 ىلإ مج ناكم يف ىَّلص اذإ ناك» : 00 ا ل | لوحت : ليقو « مهيف دانو حص ىأ
 لوحت ىأ 119

 بوقرع يف مرو - - كيرحتلاب حلملاو حلمأ وهف احلم حلم دقو ؛ ةبادلا يف بيعو ءاد : جلملاو : 0

 : . ذرجلا وهف دتشا اذإف « ذرج هد
 . ةحيلم ةملكب ءاج : حلمأو « ةحيلملا ةملكلا : ةحلملاو ةحلملاو : حلم ناسا يف 2(
 اذه ىلع للدتو هتاكاردتسأ نم نوكتل ةيثالث ريغ لاعفأ ركذ ترثأو 09'2/ /١لاعفألا ةمدقم ؛عاطقلا نبا )١١9(

 بناجلا
 طل

 5/١ ١1. «لاعفألا , عاطقلا نبا 2075(

 ناسللا ىف كلذ و ماجعلا بلغألل 91/١ ق قئافلا يف بسنو زجرلا نم تيبلا 217(

 تو 1 ثيدحلا يفو 147/1 قئاغلا يفو

 مشت يف خجخجُف زعلا تدرأ نإ : ربخلا يفو 147/١ ةياهنلا ينو
 ١97/1 مخ غطج ةدام يرشخمرلل قئافلا رظنا 0079

 7و“



 تاءاحطعلاو تانيلقتلا ننمنؤورفق:::ستلدتألا +... نان دج عد حدد ند ل دلال عددا ل هالات جالا لم الالف داما ناد ل اد حالا دعا

 «ضعب ىلع هّضعب ىقلملا : لفعجملاو « هتعرص : لجرلا تلَفْعَجو :47١22لهعَج ةدام يف ءاجو يي مسوس

 : ليفط لاق

 (118) افعجم هُترّداغ لالح ريعب حد سل اف ةئفكا وو

 مهلاثمأ نمو 2 ىحرلا توصك ظّلغ هيف توص ٍ ةعجعجلاو 21١١7 (مجعج » ةدام يف ءاجو ب

 ل اًنحط ىرأ الو ةعجعج عمسألا

 : بلغألا لاق « ةخانإلل وأ ضوهنلل اهتكرح : لبإلا تعَّجْعَجو

 (118) ْبّهلا دعب مجعج اذإ دوع

 . هللا كتامأ : هانعم :«بلَعَت»

 2 ةباحصلا رابخأو « ثيدحلاو « ميركلا نآرقلا يف دجو دق هللا همحر  عاطقلا نبا نأ ىرن اذكهو

 ةيبرعلا لاعفأل لامعتسا نم هب ىتأ ام قيثوتل ةبصخ ةدام مهئارعش رعشو « مهلاثمأو برعلا مالكو

 . اهرداصمو اهفيراصتو

 )١15( لاعفألا «عاطقلا نبا ١/191 . ١
 )١16( هللا بباهت ىف لياطلل ابوي 0 ةياوربو يونغلا ليفطلل ليوطلا نزو يلع ةديصق نم تيبلا

 /  . ”717ءاسنلا بكرم نم بكرم وهو « ل تعن : لفعجمو : ناسللا يفو " لفعج ' -اتلاو ناسللاو .

 )؟١( ,لاعفألا ءعاطقلا نبا ١/1١15
 ١١ ( ؛لاثمألا ةرهمج :يركسعلا لاله يبأ : يف لثملا رظنا ١/  105لثملا  » 15١قيقدلا ءاطلا رسكب  نحطلا : هيفو

 |  0ةغللا بيذهت يف بسن يلجعلا بلغأللو زجرلا نم تيبلا ١١/ 54عمج جاتلاو ناسللاو. .
 ( 0؛لاعفألا : عاطقلا نبا ١/00" .

 /ا/



 ' ةرم لوأل لمعي باتكلا سرهف *

 عاطقلا نبا ةمدقم

 . اهيف سرادلا هيلإ جاتحي امو ؛ لاعفألا ةسارد ىلإ ةجاحلا
 ةزمهلا فرح

 هريغو دحاو ىنعمب لعفأو لعف ىلع حيحصلا يثالثلا باب
 " هنه" فعاضملا يئانثلا باب

 آد زومهملا باب
 يدلل لتعملا باب

 ءابلا فرح

 .هريغو دحاو ىنعمب لعفأو لعف ىلع حيحصلا يئالثلا باب
 ' هنم " فعاضملا يئانثلا باب

 ' هلم ' زومهملا باب
 ادا لثعملا باب
 عاطقلا نبا تافاضإ نم رركملا يئانثلا باب
 (للعفت هعمو) عاطقلا نبا تافاضإ نم حيحصلا يعابرلا باب

 . عاطقلا نبا تافاضإ نم يسادسلاو يسامخلا باب
 ءاتلا فرح

 .هريغو ىنعم قافتاب لعفأو لعف ىلع حيحصلا يئالثلا (باب)
 ' هنم ' «فعاضملا يئانثلا باب
 " هلم " زومهملا باب
 هلم لتعملا باب
 . عاطقلا نبا تافاضإ نم رركملا يئانثلا باب
 . عاطقلا نبا تافاضإ نم يسادسلاو يسامخلا باب

 ءاثلا فرح

 نم هريغو دحاو ينعمب لعفأو لعف ىلع حيحصلا يئالثلا (باب)
 . حيحصلا يئالثلا
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 تاءاطعلاو تابلقتلا نم نورق : سلدنألا 2-2-2-2 00م0 6 م سم لسع نع ل ع عع ع عع

 كعمل د حت

 زومهملا باب

 فعاضملا يئانثلا باب

 لتعملا باب
 . عاطفلا نبا تافاضإ نم رركملا يئانثلا باب

 . عاطقلا نبا تافاضإ نم حيحصلا يعابرلا باب

 . عاطقلا نبا تافاضإ نم (يسادسلا باب)

 .ةريغو دحاو ىنعمب لعفأو لعف ىلع حيحصلا ي مالثلا (باب)

 ده" فعاضملا ىئانثلا باب

 زومهملا باب

 لتعملا باب
 . عاطقلا نبا تافاضإ نم رركملا يئانثلا باب

 , عاطقلا نبا تافاضإ نم حيحصلا يعابرلا باب

 . عاطقلا نبا تافاضإ نم يسادسلاو يسامخلا باب

 ءاحلا فرح

 .هريغو ىنعم قافتاب لعفأو لعف ىلع حيحصلا يئالثلا (باب)
 "هلم" فعاضملا يئانثلا باب

 هةنم زومهملا باب

 ةيم
 5” لتعملا باب

 . عاطقلا نبا تافاضإ نم رركملا يئانثلا باب
 . عاطقلا نبا تافاضإ نم 2 حيحصلا يعابرلا باب
 . عاطقلا نبا تافاضإ نم يسادسلاو يسامخلا باب

 ءاخلا فرح

 هريغو دحاو ىنعمب لعفأو لعف ىلع حيحصلا يثالثلا (باب)
 :," 2 فعاضملا يئانثلا باب
 زومهملا باب
 لتعملا باب
 . عاطقلا نبا تافاضإ نم رركملا يئانثلا باب
 . عاطقلا نبا تافاضإ نم حيحصلا يعابرلا -
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 باوبألاو فورحلا

 . عاطقلا نبا تافاضإ نم يسادسلاو يسامخلا باب

 لادلا فرح

 .هريغو ىنعم قافتاب لعفأو لعف ىلع حيحصلا يثالثلا (باب)

 ' هنم " 2 فعاضملا يئاثثلا باب
 ' هنم ' زومهملا باب
 ديل لتعملا باب
 . عاطقلا نبا تافاضإ نم رركملا يئانثلا باب

 ٍ عاطقلا نبا تافاضإ نم حيحصلا يعابرلا باب

 . عاطقلا نبا تافاضإ نم يسادسلاو يسامخلا باب

 .هريغو ىنعم قافتاب لعفأو لعف ىلع حيحصلا يئالثلا (باب)
 "هيا" فعاضملا يئانثلا باب

 " هنم " زومهملا باب
 0 لتعملا باب
 . عاطقلا نبا تافاضإ نم حيحصلا يعابرلا باب

 . عاطقلا نبا تافاضإ نم يسادسلاو يسامخلا باب
 ءارلا فرخ

 .هريغو ىنعم قافتاب لعفأو لعف ىلع حيحصلا يثالثلا (باب)

 'هنم" ١ فعاضملا يئاثثلا باب
 " هنم' زرديفلا بان
 'هنم' لتعملا باب
 . عاطقلا نبا تافاضإ نم رركملا يئانثلا باب

 . عاطقلا نبا تافاضإ نم حيحصلا يعابرلا باب

 . عاطقلا نبا تافاضإ نم يسادسلاو يسامخلا باب

 . هريغو ىنعم قافتاب لعفأو لعف ىلع حيحصلا يثالثلا (باب)

 "هنم' زومهملا باب
 : لتعملا باب



 دا ا ا 1 1 1 1 1 1 1 1 1

 تاويسيالاز:قورحخلا
 . عاطقلا نبا تافاضإ نم رركملا يئانثلا باب

 .عاطقلا نبا تافاضإ نم حيحصلا يعابرلا باب

 . عاطقلا نبا تافاضإ نم يسادسلاو يسامخلا باب

 نيسلا فرح
 .هريغو ىنعم قافتاب لعفأو لعف ىلع حيحصلا يثالثلا (باب)

 " هئم " زومهملا باب

 'هنم" فعاضملا يئانثلا باب

 " هئم' لتعملا باب

 . عاطقلا نبا تافاضإ نم رركملا يئانثلا باب

 .عاطقلا نبا تافاضإنم حيحصلا يعابرلا باب

 . عاطقلا نبا تافاضإ نم يسادسلاو يسامخلا باب

 نيشلا فرح
 .هريغو ىنعم قافتاب لعفأو لعف ىلع حيحصلا يثالثلا (باب)

 :ه" ١ فعاضملا يئانثلا باب

 زومهملا باب

 لتعملا باب
 1 عاطقلا نبا تافاضإ نم رركملا يئانثلا باب

 «للعفت»هعمو عاطقلا نبا تافاضإ نم حيحصلا يعابرلا باب

 . عاطقلا نبا تافاضإ نم يسادسلاو يسامخلا باب

 داصلا فرح

 0 لا كلا

 زومهملا باب
 " هلم" فعاضملا يئانثلا باب

 " هلم ' لتعملا باب
 . عاطقلا نبأ تافاضإ نم رركملا يئانثلا باب

 .عاطقلا نبا تافاضإ نم حيحصلا يعابرلا باب

 . عاطقلا نبا تافاضإ نم يسادسلاو يسامخلا باب

 داضلا فرح

 .هريغو ىنعم قافتاب لعفأو لعف ىلع حيحصلا يئالثلا (باب)
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 فعاضملا يئانثلا باب

 زومهملا باب

 لتعملا باب
 . عاطقلا نبا تافاضإ نم رركملا يئانثلا باب

 1 عاطقلا نبا تافاضإ نم حيحصلا يعابرلا باب

 . عاطقلا نبا تافاضإ نم يسادسلاو يسامخلا باب

 ءاطلا فرح

 .هريغو ىنعم قافتاب لعفأو لعف ىلع حيحصلا يثالثلا (باب)
 'هنم'" 2 فعاضملا يئانثلا باب
 زومهملا باب

 لتعملا باب
 : عاطقلا نبا تافاضإ نم رركملا يئانثلا باب

 .عاطقلا نبا تافاضإ نم  حيحصلا يعابرلا باب
 . عاطقلا نبا تافاضإ نم يسادسلاو يسامخلا باب

 ءاظلا فرح

 . هريغو ىنعم قافتاب لعفأو لعف ىلع حيحصلا يثالثلا (باب)
 " هنم " فعاضملا ىئانثلا باب

 ' نم ' زومهملا باب
 "نم لتعملا باب
 . عاطقلا نبا تافاضإ نم رركملا يئانثلا باب
 . عاطقلا نبا تافاضإ نم يسادسلاو يسامخلا باب

 نيعلا فرح
 .هريغو ىنعم قافتاب لعفأو لعف ىلع حيحصلا يئالثلا (باب)
 " هلم " فعاضملا يئانثلا باب

 ' نم“ زومهحلا باب
 اعل لتعملا باب
 . عاطقلا نبا تافاضإ نم رركملا يئانثلا باب

 . عاطقلا نبا تافاضإ نم حيحصلا يعابرلا باب

 . عاطقلا نبا تافاضإ نم يسادسلاو يسامخلا باب

 م
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 نيغلا فرح
 .هريغو ىنعم قافتاب لعفأو لعف ىلع حيحصلا يئالثلا (باب)
 "هنم' فعاضملا يئانثلا باب

 " هنم " لتعملا باب

 . عاطقلا نبا تافاضإ نم رركملا يئانثلا باب

 ١ عاطقلا نبا تافاضإ نم حيحصلا يعابرلا باب

 . عاطقلا نبا تافاضإ نم يسادسلاو يسامخلا باب
 ءافلا فرح

 . هريغو ىنعم قافتاب لعفأو لعف ىلع حيحصلا يثالثلا (باب)
 ' هنم" فعاضملا يئانثلا باب

 7-5 سول
 " هنم “ لثعملا باب

 . عاطقلا نبا تافاضإ نم رركملا يئانثلا باب

 . عاطقلا نبا تافاضإ نم حيحصلا يعابرلا باب

 . عاطقلا نبا تافاضإ نم يسادسلاو يسامخلا باب

 فاقلا فرح

 .هريغو ىنعم قافتاب لعفأو لعف ىلع حيحصلا يثالثلا (باب)
 ' هنم" فعاضملا ىئانثلا باب
 ' هنم ' زومهملا باب
 " هنم ' لتعملا باب

 . عاطقلا نبا تافاضإ نم 2 رركملا يئانثلا باب
 .عاطقلا نبا تافاضإ نم حيحصلا يعابرلا باب

 . عاطقلا نبا تافاضإ نم يسادسلاو يسامخلا باب
 فاكلا فرح

 .هريغو ىنعم قافتاب لعفأو لعف ىلع حيحصلا يثالثلا (باب)
 "هلم" فعاضملا يئانثلا باب

 ' هنم ' زومهملا باب
 "هيا" لتعملا باب

 . عاطقلا نبا تافاضإ نم رركملا يئانثلا باب

 م



 | -12ةحفصلا 2|
 كارد الار :ةفوزسيللا

 . عاطقلا نبا تافاضإ نم حيحصلا يعابرلا باب

 . عاطقلا نبا تافاضإ نم يسادسلاو يسامخلا باب

 ماللا فرح

 . هريغو ىنعم قافتاب لعفأو لعف ىلع حيحصلا يئالثلا (باب)
 ' هم" فعاضملا يئانثلا باب

 "هني دره كا
 " هنم " لتعملا باب

 . عاطقلا نبا تافاضإ نم رركملا يئانثلا باب

 . عاطقلا نبا تافاضإ نم حيحصلا يعابرلا باب
 . عاطقلا نبا تافاضإ نم يسادسلاو يسامخلا باب

 ميملا فرح

 . هريغو ىنعم قافتاب لعفأو لعف ىلع حيحصلا يئالثلا (باب)
 "هنن"  فعاضملا يئانثلا بأب

 " هنم " زومهملا باب
 يل لتعملا باب
 . عاطقلا نبا تافاضإ نم رركملا يئانثلا باب

 . عاطقلا نبا تافاضإ نم يسادسلاو يسامخلا باب

 نوئلا فرح
 .هريغو ىنعم قافتاب لعفأو لعف ىلع حيحصلا يثالثلا (باب)
 '" هنم" فعاضملا ىئانثلا باب
 هنأ زومهملا باب
 "نما لتعملا باب
 .عاطقلا نبا تافاضإ نم 2 رركملا يئانثلا باب
 . عاطقلا نبا تافاضإنم حيحصلا يعابرلا باب

 . عاطقلا نبا تافاضإ نم يسادسلاو يسامخلا باب

 واولا فرح
 .هريغو ىنعم قافتاب لعفأو لعف ىلع حيحصلا يئالثلا (باب)
 " هنم " فعاضملا يئانثلا باب

 ' هنم ' زومهملا باب

 هلع فرح هب ناك نإو لالتعألا نم هفورح تملساو حيحصلاب ينعي *
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 كلل تع

 لتعملا باب

 . عاطقلا نبا تر رركملا يئ ئاثثلا باب

 . عاطقلا نبا تافاضإ نم يسادسلاو يسامخلا باب

 ءاهلا فرح

 .هريغو ىنعم قافتاب لعفأو لعف ىلع حيحصلا يث رالثلا (باي)

 " هلم ' فعاضملا يئانثلا باب

 زومهملا باب

 لتعملا باب
 . عاطقلا نبا تافاضإ نم رركملا يئانثلا باب

 (للعفت هعمو) عاطقلا نبا تافاضإ نم حيحصلا يعابرلا باب

 ؛ عاطقلا نبا تافاضإ نم يسادسلاو يسامخلا باب

 ءايلا فرح

 .هريغو ىنعم قافتاب لعفأو لعف ىلع حيحصلا يثالثلا (باب)
 فعاضملا يئانثلا باب

 زومهملا باب
 " هنم ' لثعملا باب

 . عاطقلا نبا تافاضإ نم رركملا يئانثلا باب



 ةثالثلا بتكلا نيب ةنزاوملا

 ةدايرلا لضف ةيطوقلا نبالف رخخآ ىلع باتك ليضفت ةئالثلا بتكلا نيب ةنزاوملا نم دصقن ال

 اولوانتو هقيرط اوكلسف هلضفب نوفرتعملا هذيمالتب ءاجو ١ بابلا اذه حتف يذلا خيشلا وهو «قبسلاو

 اولت امب هيلإ اوفاضأ امو خيشلا مالك اوَّقثوو « هتاف ام هيلع اوكردتساو هوبترو هوفقثو هوبذه : هملع
 هزجرو هديصق يبرعلا رعشلاو « نيعباتلاو ةباحصلا رابخأو فيرشلا ثيدحلاو ميركلا نآرقلا نم اوورو

 . هيكحمو هلم  رثثلاو-

 نيبو « هباتكو خيشلا ىلع ىنثأف هيولل لضفلا فرعو باتكلاو خيشلا ىلع ذملتت يطسقرسلا -

 .21') ةمدقملا يف كلذ لك لجسو « هفلؤم زاجنإل ةليبنلا هعفاود

 ىنثأف « ةيطوقلا نبال لضفلا رخآلا وه فرعو « خيشلل لاعفألا باتك ىلع ذملتت عاطقلا نباو -

 . 31 ةمدقملا يف كلذ نّودو « هفلؤم هباتكل ةليبنلا عفاودلا نيبو « هباتك ىلعو هيلع

 ءافولا ىدمو ديدجتلل ةليبنلا عفاودلاو هلمع يف ملاع لك دهج ىلع فوقولا ةنزاوملا نم اندصق امنإ

 ئراقلا ىلإ مدقأو « نيقحاللا براجت يف دافتسملا روطتلاو « فلخلا هب ىتأ يذلا ديدجلاو « اهب

 لك جهنم انل حضتي هلالخ نمو هباتكل هاضترا يذلا هجهنمب خيش لك هلوانت لاعفألا نم ًادحاو ًاجذومن

 : هتدام ضرع يف ةثالثلا ءاملعلا نم

 :07؟!ةيطوقلا نبا لاعفأ -أ

 . دارأ ام هتعنم : لجرلاو . اهنزو : اًعبك مهاردلا عبكو

 حابنلا هعنم : بلكلاو : لبح وهو ماعكلاب هطبترم : ريعبلا مفو : اهلّبق : معك ةأرملا معكو

 . هقنخمب لخأ : رمألاو . هتكسأ : ناسنإلا فوخلاو

 وهو  همظكب ذخأ : مغلاو . هألم : ءاقسلاو .كلذك هترج ريعبلاو . هعرجت : ًامظك هظيغ مظكو

 . هتكسأف  مفلا حتفم

 , ةعمج ءاعولا يف ماعطلاو . هنفذ : زنك لاملا زنكو

 . تبنت مل : ضرألاو . هكلمي نم كلم ءاسأ : ًاضيأو . ةمعنلا رفك : ًادونك دنكو

 .ة م 5/١ ,لاعفألا ع قرسلا 00(

 . 45/٠ لاعفألا طفلا نب 1
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 : 29 يطسقرسلا نامثع يبأ لاعفأ - ب

 . اهنزو ًاعبك مهاردلا عبكو : ( عبك )

 : * نامثع وبأ دشنأو

 ًاعباك تسل تلق عبكا يل اولاق

 (19 اعئاط ًاعيرذ ينآ ال تلقو

 (عجر) . انل دقنأ هل اولاق موقلا نأ : ينعي

 دارأ ام هتعنم : لجرلا تعبكو : نامشع وبأ لاق

 . اهلبق :امغك ةأرملا معكو : ( معك )

 ةمعاكملا نع ىهن هل هنأ ثيدحلا يفو « اهاف مقتلاف اهلبق اذإ : ديز وبأ دازو : نامشع وبأ لاق
 ( عجر ) .دحاو بوث يف هبحاص لجرلا عجاضي نأ ةعماكملاف . 21١00 ةعماكملاو

 : نامثع وبأ دشنأو .لبح وهو 2 ماعكلاب هطبر م ريعبلا مف معكو

 (13) يمك طاشّتلا طرق نم ضورلا نع هّنأك عاتقلا هيفنأب فوسُي

 . هقتخمب لخأ : رمألا همعكو « هتكسأ : ناسنإلا فوخلا معكو « حابنلا هعنم : بلكلا معكو

 : عاقرلا نب يدع لاق عرك لثم ءانإلا يف ءاملا عمك : يبارعألا نبا لاقو : نامثعوبأ لاق ( عمك )

 010 اعمكاهرث يفايلبتساذإ اهلل بلَقلا يفشيرغتلا ةقارُب

 .7؟١-؟1؟0 . لاعفألا ء ةيطوقلا نبا (١؟)
 . 159-١71 /؟. لاعفألا « يطسقرسلا (1)

 ميقت ( عجر ) هظفلو يطسقرسلا كاردتسا ءدب ىلع لدت تارابع اهوحنو : نامئع وبأ لاقو : نامثع وبأ دشنأو
 . ةيطوقلا نبا ىلإ عوجرلا

 ةغللا بيذهت « يرهزألا ؛ 71/١ نيعلا ع دمحأ نبا ليلخلا يف اهنم لوألا دروو « زجرلا نم ناينبلا 2(
 .رداصملا نم هيلإ تعجر اميف لئاق ىلع امهل فق ملو ,. بوسنم ريغ «عبك» جاتلاو ناسللاو م

 ثيدحلا يماردلا نئس . ١47 /8 ةنيزلا باتك يئاسنلا نئس 2 4٠19 ثيدحلا دواد يبأ نئس يف ثيدحلا رظنا 216(
 . 16١ /؛ ةياهنلا ؛ 514/٠ معك قئافلا ! 311/1 " انقيقحت " ثيدح بيرغ « مالس نب ذيبع أ, 0

 جاتلاو ناسللاو ١/ 5١1 ةغللا بيذهت ؛يرهزألا « ١117/5 ديرد نبا ةرهمج .يف ءاجو . لي نم ثيبلا (0)
 . هلاق ىلع فقأ و بوسلم ريغ( مر

 . يدعل اًبوسنم «عمك» جاتلاو ناسللا يف ءاج لاعفألا ةياوربو طيبسبلا نم تيبلا («(0

 ما/



 0 ا لاعفالا مما جاعم

 ةأرملا لجرلا عمك : كلذكو « دحاو بوث يف هعجاض : ٍ هعماكو هبحاص لجرلا عمكو « لاق

 : رعاشلا لاق « عمكو عيمك عيمك عيجضلاو . اهعجاض اذإ : اهعماكو

 (18 ءَّطْسَت دئارخلا نم ٌودهلا دعب هس 7 عماكملا اذ | مامتلا ليل

ارخألا لاو كار ترث نقيس ءايترعو لال ايلي ل
: 

 2110 اَمعَتلُم ةاتفلا عيمك تاب ذِإَو لبلبلا لامشلا 57

 : رخآلا لاقو

 (14) اراطف الو لمأ ال يحالس يعمك وهو ةقيقعلاك يفيسو

 :رعاشلا لاق ءيش هرمأ نم هيلع ىفخي ال ىّتح هنم ابيرق ناك اذإ : هَعّماكو لجرلا لجرلا عمكو

 (عجر) 47 عماكملاو دعلا ينامارو يمومه ترضحأ نيحاش وحج ىملس نبا توعد

 ك0اا07:7ر675655ي6>آ |

 000 وع 6 َ

 0 رص ماّللا ضيبمب نهل ةرجب نضفيأم موُظك نهف

 : يعارلا لاق ؛ توكّسلا : موظكلاو « هب فصو ردصم موظكلا

 (149 ةليقح نّيعر ذإ حطابألا يذ نم ةرجب نهمو لك دعب نْمُفاَف

 . ملكتي ىتح هفوج يف ام ىلع تكسي ال يأ : هرج ىلع نالف مظكي ام : لاقيو : نامثع وبأ لاق

 لاقو : نامثع وبأ لاق « هتكسأف مهلا حّتفم وهو - همظكب ذخأ : معلا مظكو هألم : ءاقسلا مظكو

 . اهييحل كرحت مل اذإ : موظك يهف « اًموظك ةقانلا تمظك : كيوب ونبأ

 ط هناويد يف هيلع فقأ ملو ؛. 0١ «نيعلا ءدمحا نبا ليلخلا يف ةمرلا يذل ابوسنم ءاجو « لماكلا نم تيبلا )١18(

 . ةبرو
 ةياورو (عمك) جاتلاو ناسللاو 79/١ ةغللا بيذهت ؛يرهزألا يف بسن رجح نب سوأل بوسملا نم تيبلا )١179(

 : 05 ناويدلا

 ًاعفتلم ةاتفلا عيمك يسمأ دقو حايرلا لامشلا تزعو

 . 10// هناويد يف كلذك وهو ةرتنعل ابوسنم عمك اتلاو ناسللا يف ءاجو رفاولا نم تيبلا )١40(

 كا ىلع أ لو ؛ بون رض عمك جامو سلا يف اجو ؛ ليوطلا ند تما 155(2)

 يبارك ال] يا ديول اح نايملا يف ءاجو ليوطلا نم تيبلا (15)

 نم رثكأ يطقلملا دايزل ارعش ظافلألا يف تيكسلا نبا ىورو ةمجرت
 . قرابألا يذ ةياورلاو (مظك) جاتلاو ؛ناسللاو! ٠١ ل ةغللا بيذهت «يرهزألا يف يسن يمارللو « لماكللا نم تيب 2(
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 تاءاطعلاو تانيلقتلا تم ورق: :سسلدنألا» مدعو ا اا ا لا

 : لاق « كريغ عشب هتددس وأ كسفنب هتددسف هيلع تمق اذإ : امظك بابلا تمظكو : لاق

 ةماظكلا : هب دسُي يذلا مساو « مظَك وهف قيرط وأ باب وأ ءام ىرجم نم تّدَّدس ام لكو
 0 ( عجر) .دادسلاو

 وبأ لاقو : نامثع وبأ لاقع هعمج : ءاعولا يف ماعّطلا زنكو « هّتَقد : انك لاملا زنكو : (زنك )
 (عجر) هتزنك دقف ءاعولا يف كلجر وأ كديب هترمغ ءش لك : ركب

 . ةمعنلا رفك : ًادونك دنكو : (دنك)

 (144 م« دونكل هبرل ناسنإلا نإ ١ : - لجو زع_هللا لاق دونك وهف

 تبنت مل : ضرألا تدنكو . هكلمي نم كلم ءاسأ : اًضيأ ادنكو

 (١؟5 :عاطقلا نبا لاعفأ (ج)

 . دارأ ام هتعنم : لجرلاو « اهنزو : ًاعبك مهاردلا ( عبك )و437١2 (ق)

 . اهعطق : ديلاو 0 (0ع)

 حابنلا هعنم : بلكلاو  لبح وهو ماعكلاب هطبر : ريعبلا مفو « اهلي : امعك ةأرملا ( معك )و ق

 . هقنخمب ذخأ : رمألاو « هتكسأ : ناسنإلا فوخلاو

 . هألم : ءاقسلاو . كلذك : هترج ريعبلاو « هعرجت : ًامظك هظيغ (مظك )و -(ق)

 0 هتكساف مفلا حتفم وهو همظكب ذخأ : مّقلاو

 ألتما : ًامظك ءاقسلا مظكو -(ع)

 . هعمج : ءاعولا يف ماعطلاو . هنفد : ًازنك لاملا (زنك)و - (ق)

 . تبنت مل : ضرألاو ؛هكلمي نم كلم ءاسأ : اضيأو « ةمعنلا رفك : ًادونك (دنك) و

 باتك نأ رابتعالا يف نيعضاو «ةثالثلا بتكلا نع ةذوخأملا لوقنلا ةنراقم هلالحخ نم انل حضب ()

 ىلع اكاردتساو اًفيقثتو اًبيذهت ءاج عرف عاطقلا نباو يطسقرسلا نم لك باتكو لصأ ةيطوقلا نبا
 . لصألا

 )١54#( ةيآ :تايداعلا ةروس "
 )١146( «لاعفألا « عاطقلا نبا "/ 87

 )١55( ةيطوقلا نبا زمر " ق" .
 . هتاكاردتسا ىلإ ًاريشم عاطقلا نبازمر " ع' 2150
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 : يتأي ام ةنراقملا لالخ نم انل حضتي :لوقأ

 : ةيطرقلا نبا

 ةيقب عم هركذ لمهأو « هب أدب يذلا ىنعملا عم لعفلا ركذب ىفتكاف زاجيإلا ةيطوقلا نبا رثآ )١(

 يضتقت ةبوعص كلذ لثميو ؛ ىنعملا هلوح رودي يذلا لعفلاب دهعلا دعيو «تددعتو ترثك نإو يناعملا

 يف يطسقرسلا راشأ اذه ىلإو « لوألا لصألا ىلإ عوجرلا يف ديدج ظفل لك عم ةركف لمعي نأ ثحابلا

 . هباتك ةمدقم

 ملو « كلذل يمجعملا ىنعملاو هرداصم وأ هردصمو لعفلا ركذب هباتك يف ةيطوقلا نبا ىفتكا (؟)

 هديصق - يبرعلا رعشلاو « ةباحصلا رابخأو « يوبنلا ثيدحلاو ميركلا نآرقلا نم اهمعدي امب هيناعم عبتي
 امل افلاخم هباتك ءاجف ةدودعم ةدودحم جذامن كلذ نم ءاج امو هّيكحمو هلاثمأ يبرعلا رثنلاو - هزجرو

 . ةغللا بتك هيلع

 : عاطقلا نبا

 هركذ لمهأو لوألا ىنعملا عم لعفلا ركذف «ةيطوقلا نبا جهن ىلع رخآلاوه عاطقلا نبا راس )١(

 ىلإ ًاريشم هسفن ءانبلل ةديدج ناعم نم هيلع فقو ام هيلع كردتساف « دحاولا ءانبلل يناعملا ددعت دنع

 . مامإلا باتكلا نع اريثك فلتخي ال اذه يف وهو ' ع " زمرلاب هكاردتسا

 ىنعملاو هرداصم وأ هردصمو لعفلا ركذب ءافتكالا يف ةيطوقلا نبا جهن ىلع كلذك راسو (؟)

 يناعملا نم هب ىتأ ام قيثوتل رثنلاو رعشلا روثآمو ثيدحلاو ميركلا نآرقلا نم ءاج امو « يمجعملا

 . لاعفألا مجاعم يف فيلأتلا باب حتاف هب ىتأ امع ًاريثك ديزي ال ةينبألاو

 : يطسقرسلا نامشع وبأ

 ةبوعص نم كلذ يف ام كردأو ةديدجلا يناعملا عم لعفلا ةداعإ مدع هخيش باتك ىلع ذأ )١(

 لاعفألا ةعومجم يف احضاو كلذ رهظيو ديدج ىنعم لك عم لعفلا داعأو كلذ ىفالتف « سرادلا ىلع

 . ةنزاوملل اهانضرع يتلا

 لك كلذكو هيلع هكردتسا وأ ةيطوقلا نبا هب ىتأ ىنعم لك ىلع للدو « لاعفألا يناعم ضرع (؟)

 ميركلا نآرقلا نم كلذ ىلإ جاتحا اذإ  هدكؤيو هقثوي امب هتاقاقتشاو لعفلا فيراصت نم فيرصت
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 نع يكحملاو يبرعلا لثملا و هزجرو هديصق : يبرعلا رعشلاو ) ةباحصلا رابخأو يوبنلا ثيدحلاو

 : يتأي ام ةثالثلا بتكلا نم باتك لك نع ةمدقملا ةساردلا لالخ نم كلذك انل حضتيو

 : ىلع اهنم ءاج ام ةيثالثلا لاعفألا ىلع هباتك يف ةيطوقلا نبا رصتقا ١(

 . ىنعم قافتاب لعفأو لعف-

 . ىنعم فالتخاب لعفأو لعف

 . درفملا يثالثلا-

 . هانعم يف هيثالث لمعتسي مل امم لعفأ ىلع يعابرلا -

 : يتأي ام عاطقلا نباو يطسقرسلا نامثع يبأ نم لك هيلع كردتساو

 . اهجلاع يتلا ةيعابرلاو ةيثالثلا لاعفألا نم هتاف ام -

 . ةدرجملا ةيعابرلا لاعفألا

 . اهانعم يف اهدرجم لمعتسي مل يتلا ةيسامخلا لاعفألا

 . اهانعم يف اهدرجم لمعتسي مل يتلا ةيسادسلا لاعفألا

 : يهو فورحلا عيمج ىلع اهنم مسق لك يوتحي ماسقأ ةثالث هباتك ةيطوقلا نبا مسق )0

 . ىنعم فالتخابو . ىنعم قافتاب لعفأو لعف ىلع يئالثلا : لوألا مسقلا

 . هانعم يف هيثالث لمعتسي مل امم لعفأ ىلع يعابرلا : يناثلا مسقلا

 . درفملا يثالثلا : ثلاثلا مسفلا

 ةدايزلاب امهزواج امو « يعابرلاو يئالثلا باوبأ عاطقلا نباو يطسقرسلا نامثع يبأ نم لك عمجو

 . ثحابلاو سرادلا ىلع ًاريسيت دحاو مسق تحت

 : دعب رونلا رت مل لاعفألا يف ىرخأ بتك

 ىلإ اهبسنتو تركذ ام ريغ  لاعفألا يف ةفلؤملا بتكلا ضعبب مجارتلاو سراهفلا بتك ظفتحت

 . اهيفلؤم
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 00 ا ااا لاتعلالا ضحي اخس

 « ةقراشملا برعلا ءاملع نم ملاعل ثلاثلاو نييسلدنأ نيملاعل نينثا : اهنم ةثالث ىلع تفقو دقو

 زاجيإ يف ريشأو « بتكلا هذه نم ام باتكل رثكأ وأ ةخسن دوجو ىلإ اهيلإ تعجر يتلا رداصملا رشت ملو

 دحأل اهمدقأو « ةيطوقلا نبا لاعفأل ةقحال اهلكو « ينمزلا بيترتلا اًيعارم اهيفلؤمو بتكلا هذه ىلإ

 « يطسقرسلا نامثع يبأ هقيفر نأش كلذ يف هنأش هباتكل اًبيذهتو هخيشل (ءافو هباتك « فلأ دقو « هذيمالت

 : اهباحصأو بتكلا يه هذهو

 يف يفوت « ةيطوقلا نبا ذيملت يسلدنألا فيرط نب كلملا دبع ناورم وبأ هفلأ لاعفألا باتك )١(

 . ًابيرقت ه 5٠١ ةنس

 ف فيرط نبا هدشنأ دقو ١ : رعشلا نم تيب ىلع اًقلعم هباتك ىف ىطسقرسلا نامثع وبأ هيلإ راشأ
 يي نب نم تيب ي يف وب

 (141) هتسرهف يف ريخ نبا هركذو « 2480 ( ومطت  رعشلا اذه يف هياوصو أطخ وهو « يمطت ١ هلاعفأ

 مجارتلا بتك ضعب ريشتو 7*١ :«لاعفألا يف نسح باتك هلو » : لاقف فيرط نبا ةمجرت يف يطويسلاو

 . يرجهلا رشاعلا نرقلا رخآ ىتح لاودتي لظ هنأ ىلإ

 يف ىفوت ةقراشملا ءاملعلا دحأ نابجلا نب رمع نب يلع نب دمحم روصنم وبأ هفلأ لاعفألا باتك (؟)

 ةينبأ فنصو : لاقف « نابجلا روصنم يبأل هتمجرت يف باتكلا يطويسلا ركذء ه 415 ةنس

 (1017 . لاعفألا

 يفوت يسلدنألا يجرزخلا يراصنألا ماشه نب ىيحي نب دمحم هللا دبع وبأ هفلأ لاعفألا باتك (9)

 لصف فنصو » : لاقف ؛ ىبحي نب دمحم هللا دبع يبأل هتمجرت يف باتكلا يطويسلا ركذ . ه 547 ةئس

 . 1917 (لاعف ةينبأ يف لاقملا

 )١154( «لاعفألا « يطسقرسلا 580/17 .
 )١59( ةسرهف ءريخ نبا "0" .

 ) )16١ةاعولا ةيغب ءيطويسلا ”/١١١ .
 )١01١( قباسلا ردصملا .« ١/88.
 )؟١16( قباسلا ردصملا . ١/7517.
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 تاءاطعلاو تابلقتلا نم نورقق : سلدتألا 2-2-٠ 2220 سل ل ع ع ع ع

 ةساردلا جئاتن

 : يتأي اميف اهجئاتن مهأ زربأ نأ ةمدقتملا ةساردلا دعب يننكمي

 اهلوح امو سلدنألا نم « ةيسلدنأ ةيملع ةرهاظ ةيبرعلا ةبتكملا اهب ظفتحت يتلا لاعفألا مجاعم

 . تمنتنا اهيلإو تجرخ

 بصق زاح هب « لاعفألا يف مجعم لوأ بحاص يسلدنألا ةيطوقلا نب رمع نب دمحم ركب وبأ -

 . لاعفألا بتك تفلأ هباتك لوحو « هدعب ءاج نمل بابلا حتفو « ةياغلا دمأ ىلع ىلوتساو قبسلا

 طسب «لاعفألا يف  انيديأ نيب دوجوم  مجعم يناث بحاص يسلدنألا دمحم نب ديعس نامثع وبأ

 . لاعفألا يف باتك لمكأو ىفوأ ةيبرعلا ةبتكملا ىلإ مدقو « تاف ام هيلع كردتساو هخيش باتك هيف

 . داجأف هبترو هيلع كردتساو « ةيطرقلا نبا لاعفأ هيف بَّذه « لاعفألا يف انيديأ

 اهضعب جورخ يف ًالمأ ةعباتملاو بيقنتلاو ثحبلا نم ديزملا ىلإ ةجاح يف ةدوقفملا لاعفألا بتك

 . رونلا ىلإ

 ناديم يف ةيفرصلاو ةيمجعملا تاساردلا نم ريثكلل صرفلا حيتت ةدوجوملا لاعفألا مجاعم -

 . لاعفألا
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 عجارملاو رداصملا

 :فسوي نب دمحم « نايح وبأ

 .هاك؟كخ ةثيدحلا رصنلا عباطم : ضايرلا« طيحملا رحبلا

 .ها724ا/ . توريب « رمع ناويد

 : دمحم نب كرابملا « ريثألا نبا

 .ها"م؛ يبلحلا يبابلا ىسيع : ةرهاقلا « ةياهنلا

 : دمحأ نب دمحم «يرهزألا

 .ه785١ « فيلأتلل ةيرصملا رادلا : ةرهاقلا , ةغللا بيذهت

 : ريخ نب دمحم ركب وبأ «يليبشإلا
 .يف18917 « ةطسقرس شموق « ريخ نبا ةسرهف

 :ناميلس يناتسجسسلا  ثعشألا نبا

 .ها554١ « نانجلا راد : توريب « دواد يبأ ننس

 : سيق نب نوميم « ىشعألا
 .ه88١ 2 توريب ؛ ىشعألا ناويد

 : ليئاخيم « يرامأ

 .م18061!/ . كسيبيل « ةيلقصلا ةبتكملا

 : لراك «ناملكورب

 .ه 11817“ « فراعملا راد : ةرهاقلا , ةيبرعلا ةمجرتلا « ةيبرعلا ةغللا بادآ خيرات

 : لخنأ ءايثتلاب

 ؛ ةيرصملا ةضهنلا ةبتكم : ةرهاقلا سنؤم نيسحل ةيبرعلا ةمجرتلا « يبرعلا ركفلإ خيرات
 هام
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 تاءاطعلاو تابلقثتلا نم نورق : سلدنألا كن لت مت نت اتالم هكمع ع ن1 ه2 أه ودعم همس ع هع اعد هده مط

 .ها157١ « لوبئاتسا « نونظلا فشك

 :سوأ ءرجح نبا
 .ه٠18١ « رداص راد : توريب « سوأ ناويد

 :دمحم حوتف نبا « يديمحلا
 .ه785١ « ةمجرتلاو فيلأتلل ةيرصملا رادلا : ةرهاقلا « سبتقملا ةوذج

 : هللا دبع نبا دمحم نب حتفلا «ناقاخ نبا

 .ه١ا 5٠7 « ةلاسرلا ةسسؤم : توريب «٠ سفنألا حمطم

 : دمحم ني دمحأ « ناكّلخ نبا

 .ه84١"1 « ةفاقثلا راد :توريب « نايعألا تايفو

 : نمحرلا دبع نب دمحم هللا دبع وبأ «يماريدلا

 : ةيوبنلا ةنسلا ءايحإ راد : ةرهاقلا ؛ يماردلا نيس

 : نسحلا نب دمحم «ديرد نبأ

 .ها؟١06 « ةينامثعلا فراعملا ةرثاد : ايكرت « ةغللا ةرهمج

 :ةبقع نب ناليغ « ةمرلا وذ

 .ه « نيبرط ةعبطم : ىشمد ؛ ةمرلا يذ ناويد

 : ىضترم دمحم «يديبزلا

 .هالكدك«ا ةيريخلا ةعبطملا : ةرهاقلا « سورعلا جات

 : دمحم نب ديعس نامشع وبأ ءيطسقرسلا

 .ه190١ « ةيريمألا عباطملل ةماعلا ةئيهلا : ةرهاقلا « لاعفألا

 ؛ مساقلا ديبع وبأ ءمالس نبا

 .ها6 « باتكلل ةماعلا ةيرصملا ةئيهلا ةرهاقلا « ثيدحلا بيرغ
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 1 ا ا لال ا ا نا ا ا ا ا ل ل ا ا لاعفعفالا مددخجاهعم

 : ليعامسإ نب يلع « هديس نبأ

 .هاقةالال « يبلحلا ىفطصم : ةرهاقلا « مكحملا

 : نمحرلا دبع نيدلا لالج « يطويسلا

 .ه1815١ « ةرهاقلا « لضفلا وبأ قيقحت « ةاعولا ةيغب

 :سراف دمحأ «قايدشلا

 .ها؟99 ٠ بئاوجلا : ايكرت « سوماقلا ىلع سوساجلا

 : يحي نب دمحأ , يبضلا

 .هااملألا يبرعلا بتاكلا راد : توريب؛ سمندلملا ةيغب

 :فلخ لاوكشب نبا« كلملا دبع نبا

 .ه1/5١ « ةمجرتلاو فيلأتلل ةيرصملا رادلا : ةرهاقلا ء ةلصلا

 : رجح نب يلع نب دمحأ «ينالقسعلا

 .ه١؟5؟9 « ةينامثعلا فراعملا ةرئاد : ايكرت « نازيملا ناسل

 َ لاله وبأ «يركسعلا

 . ه17/845١ « ةيبرعلا ةسسؤملا : ةرهاقلا « لاثمألا ةرهمج

 : يلبنحلا دامعلا نب يحلا دبع « دامعلا نبا

 .هالو*+ ةرهاقلا .بهذلا تارذش

 : دومحم يرشخمزلا ءرمع نبا

 هاو ٠ يبلحلا يبابلا ىسيع : ةرهاقلا ء قئافلا

 * يبحي نب دمحأ , يرمعلا

 .ه1195١ « ماصتعالا راد : ةرهاقلا « راصبألا كلاسم

 : يسبعلا دادش نب ةرتنع « ةرتتع

 . رداص راد : توريب؛ ةرتنع ناويد
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 000 ا ااا 00000102021

 : دمحأ نب ليلخلا « يديهارفلا

 .مهالكؤذك ب يناعلا ةعبطم : دادغب « نيعلا

 :بلاغ نب مامه « قدزرفلا

 .ه1765١ « ةيراجتلا : ةرهاقلا « قدزرفلا ناويد

 : دمحم نب هللا دبع « يضرفلا نبا

 .ها4٠54 « يرصملا باتكلا راد : ةرهاقلا « سلدنألا ءاملع خيرات

 .ه١51١ « ةينامثعلا فراعملا ةرئاد : ايكرت« لاعفألا

 : فسوي نب يلع . يلعفتلا

 .هاكوو« ةيرصملا بتكلا راد ا ةرهاقلا « هاورلا هاينإ

 :رمع نب دمحم ركب وبأ «ةيطوقلا نبا
 . ها الا رصم ةعبطم : ةرهاقلا « لاعفألا

 : ليمج : رمعم نبا

 .ها7/81/ ءرصم راد : ةرهاقلا ؛ ليمج ناويد

 : دمحم نب دمحأ « يرقملا

 .ها4 « رداص راد :٠ توريب( بيطلا حفن

 : دمحم نب دمحأ «يناديملا

 .ه117/5١ « ةيدمحملا ةنسلا ةعبطم : ةرهاقلا « لاثمألا عمجم

 : بيعش نب دمحأ( يئاسنلا

 .مالخ6 يبلحلا يبابلا ىسيع : ةرهاقلا ؛ يئاسنلا ننس

 : يمورلا يومحلا ترقاي «٠ ترقاي
 .ها٠١٠4 «ركفلا راد : ثوريب « ءابدألا مجعم

 5ا/





 سلدنألاب ةماعلا نحل حالصإ باتك يف رشنت مل تادايز
 يليبش الا يديبزلا نسح نب دمحم ركب يبأل

 ها" 9 ةنس ىقوتملا

 «ص وصحنو ةسارد »

 يرواسلا زيزعلا دبع : ذاتسألا
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 سلدنألاب ةماعلا نحل حالصإ باتك يف رشنت مل تادايز

 يليبش الا يديبزلا نسح نب دمحم ركب يبأل

 ها”/9 ةنس يفوتملا

 (*”يرواسلا زيزعلا دبع
 ثحبلا صلختسم

 وبأ خيشلا هرثن امل بيترتلا مكحمب بيذهتلا  هباتك نم ةسيفنو ةديرف ةخسنب فيرعتلا ثحبلا لوانتي
 نب دمحأ رمع وبأ :فيلأت سلدنألاب ةماعلا نحل يف هيعضو الك يف «ىديبزلا نسح نب دمحم ركب

 . 0185 مقر تحت نلبدب ىتيب رتسشت ةبتكم يف ةظوفحم . يسلدنألا ديهش نب ناورم نب كلملادبع

 ىذلا سبللا حيحصتو « هبحاصب فيرعتلاو طوطخملا اذه ةيمهأ نع فشكلا ثحبلا لمشيو

 . هدج وأ فورعملا رعاشلا ديهش نبا ىلإ هتبسن يف لصح

 ةماعلا نحل بتك عم ةنراقملاب « ىديبزلا باتك ةدام بيترت يف فلؤملا جهنم ثحبلا نييبي امك
 .ىرخألا

 ةماعلا نحل نم عوبطملا باتكلا اهلثمي يتلا ةروصلا نع - هثحب ماتخ يف  ثحابلا لءاست دقو

 ؟ يديبزلل

 وه عوبطملا نأ هل حضتا ديهش نبا امهبترو امهعمج نيذللا يديبزلا يفيلأتب عوبطملا ةنراقم ىدلو
 هفيلأت ةبطخخ يف يديبزلا اهركذ يتلا ةعبرألا فيناصتلا نم ةزجوملا ةروصلا وأ «ةماعلا نحل رصتخما

 . يناثلا

 يف هيعضو الك يف ىديبزلا نسح نب دمحم ركب وبأ هرثن امل - بيترتلا مكحمب بيذهتلا ١ باتكو
 ابيترت امهداوم بيترتو قيسنت ىلع هربصو ديهش نبا ةيجهنمل ةروص سيل « سلدنألاب ةماعلا نحل
 : روصتي نأ ءاش نمل زنك امنإو « بسحو احيحص

 يلحملا ىوتسملا ىلع اهريثأتو اًيوغل  اًيملع ةزيمملا اهتناكمو ةيسلدنألا ةبرجتلا ةيصاخخ
 . يميلقإلاو

 نم برضلا اذه ذإ ؛ قطنلا يف ليدبتلاو رييغتلل عوضخلا نم سلدنألا يف ةغللا هتغلب ىذلا ىدملا

 . طابرلا « ةيفاقثلا نوؤشلا ةرازو « ةيفاقثلا نوؤشلا ريزو ديسلا ناويدب قحلم « يسلدنألا بدألا يف ريتسجام .(©)

١.١ 



 ااا ااا ا اس ام ااا ا ا ااا اا ااا ا ال اا ةماعلا نحل حالصإ باتك يف رشنت مل تادايز

 اهناظم نم جرختست يتلا نونفلا نم سيلو عامسلا ىلع موقيو هاوفألا نم ذدخؤي امنإ هلاثمأو أطخلا

 : اهعضاوم يف بلطتتو

 انالطان 811511810 41511415

 ]ضل خلفا 1/11 81 خلع فلا 141115 07 م1831 415+

 210114111 لم 8. ةشتخلا هآ-2841121 (04.379)

 ا
 قمطلان] 32127 31-53

 (م 2851509

 الطلق مقمعع 15 ةم 1 ه200ءانمم ه0 8 2عاتتعال 02 2 ؟ةنع ةصل ؟ةلسقطاع ممقهدكء ما 0 طف

 7011 ءمانغ1غ0 " خل '1ةطلطتم ط84-1نطتعوتم هل [ةمانط اذ مه هقاطةعقطنم 518-21زاعط ثط!ان هلع

 81مطقسسمل 15ه طقمقس 21-تامطقتلأ" طتعط 15 ةءاوسغتس بم 10ءواتمصس ص " آرقطم 21 فهسقط

 51 ةلحفس لدلك " طزن فطن 'اتسصقت ةطصتل 15د 'فطلما-84ةلنلع 16م 1[ةصدم ]طن كااتط ق0. "طع

 8015. 15 [عمأ اص (نطعواأم طعن آاطتءؤموب, آ>نطاتقم ان2061 , 5186 .

 '116 م1عوعالا مقمعت ت0هدععمضأ 265 هد طع ةأ109 02 طع 545 ةصل طع طتعطلت عطغقض 8ع 01 15

 طم هتاف 0ع 320 3150 عزالمذ 2 همدطم]ءاع ططمعءقمطت هع طع ةصاطم#. 1غ ه5 لتكءاتودعق طف

 مدمس م0 ه1ك(ةلعع اطقغ هأ16تاع اطع همرلع غ0 1م 5طتسطةجتل طع ةةصماتك م06غ 02 (0 طخك 8120
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 1ع [ةوعومعطقت ةاقاعد ءاعقومازت طع ةجوءمدعط 200ماعل طز طع ججاطم# 2ل-2تطوتلأ ذص طخ

 7011 ةصل محم مدغعل طقأ هلت طع ةممءموعطقو 04 طع هاطعع ةبياطوعو 04 طع 7هرلعو ص اطقم
 ىمنطزءعأ 01 "آمطص ةهلافسسمفمط "

 1013105 طع ءل0 04 اطلق م3مع7, أطغ ةتاط0 ةكآكك :

 10 7طقأ ءعاعدا 00و اطع مدعوعمأ مهطاتقطعل 60هلع :ةمرعععمغ طع ؟هئ1ع ه2 طع ةنتاطوت#

 رن همصمةتتمع طع ماهطاتمطعل ؟هدلع 02 ةل-2نطةنلأ الخط طتم ابو 770215 1866

 همس متلعل ةصل ةصتفم عمل طزن 1م ةطاتطقتتل 1غ 6ةعمصتعو ككعقع 0 نك اطقأ طع مانطاتقطعل هلع ذك

 2 همت معد لتسمسم ه2 " ]مطص 31-'فسصسقط " , هن طع ةدستمقتإل 01 طع 10جع ءورص مأ1ة6هطق (طقأ

 هلم طهنل1 عسا مصعل ذص اطع م1622 عع 01 طتق 5ةعمم0 +01

 1ع 60هزع هذ " خل 1ةطلطتم طت-84نطتعممست ةل-[ةئاتط ]1 مق ههاطقعمط هلح 5طقجاعط ةطد 8ةلع

 84نطقسمست20 15م 13ةكدسص 2-21طةنلل "لص طونط 10ءوهمصم ذص اطع ط0هلع ه2 "آرمطص ةل-فصحتتقلط" 15

 م0غ هدلإن ةص ءعقسماع ه6 طع معاط00010عزن ةلممأعل طرت 1مم 5كطسطةزنل, طلق مهاتعمعع جبيتاط طع

 ةسوممتسع ةسل اهطات]هتتما» 0 اطع دطقاعتتملك 02 طع ابو ؟/هرلعد ذه م10معأن طقتلعال , طانخ 1غ 5

 هلكو 2 نعوقاتتع 10 211 (طموع هتنط !طععص ذهاعرعدأ ذه طع خهلقلاتكتقم ءعمومتعمعع ةصل اق

 ءوامعممعل ةأقنتك طماط ةءاعماتمعلاز' ةصل اتم عادتك عد]117 ةصل 15 10ه3] ةصل :ءولممقل

 مكس عمعمع. 1ع ةرءاعدأ 16 تطتعاط اطع اةمعات2 عع ذم ة]-فصل هلاك 8/35 ةان5ءءماناط16 م ءطقصعع ذم
 مممهماتسعأوأتم طالب هضلتسقتال معمماع .

١. 



 تاءاطعلاو تابلقتلا نم نورق : سلدنألا 2-2-2 ن2 22 0 سم م ع ع ع

 ةمالس ىلع صرحلاو ةظفاحملا يف ٠ قرشملا يف مهناوخإ لثم فيلأتلا يف ةكراشم نيسلدنألل

 يف « ىبرعلا مالكلا نتس نع فلتخم وأ ليخد مالك نم اهب نيقطانلا ةنسلأ ىلع عاش امم اهتيقنتو ةغللا

 أطخلا تافلؤملا هله ركذتف . ظافلألا ةلالد وأ بارعإلا ةكرح وأ لمجلا ماظن وأ غيصلا وأ تاوصألا

 )2١. لامعتسالا هب ىرجي نأ بجي ىذلا باوصلاو « لمعتسملا

 ءامسأب فيلأتلا اذه نم ىرخأ بتك تيمسو ؛ ةماعلا نحل ١ مساب فيلأتلا نم نوللا اذه فرعيو

 حيحصت ناسللا ميوقت « ناسللا فيقثت «قطنملا حالصإ ءامسألا هذه نمف 3 اهنم ضرغلا مئالت

 حيصفو « هيبنلاو لهاجلا طلغ ىلع هيبنتلا « ةّناطّرلا ةلازإ يف ةنامجلا ٠ فيرحتلا ريرحتو فيحصتلا

 . كلذ ىلإ امو “7  ةاورلا طيلاغأو  مالكلا

 هباتك يف لوقلا نم وُرَذِب يوغللا بيوصتلا وأ ةماعلا نحل بتكل ضرعت دق راصن نيسح ناكو
 نحل بتك ١ ناونعب ءما9056ه 6 ىبرعلا باتكلا راد : ةرهاقلا « هروطتو هتأشن ىبرعلا مجعملا»

 ١١6. ىلإ 958 ةحفص نم لوألا ءزجلا « ةماعلا

 يذلا «ةثيدحلا ةيوغللا تاساردلا ءوض يف ةماعلا نحلا هباتك يف رطم زيزعلا دبع روتكدلا اهاصحأو

 .ا/٠١ 06 ص يرجهلا سداسلا نرقلا ةياهن دنع هيف فقو

 «ىوفللا روطتلاو ةماعلا نحل ١ سيفتلا هباتك يف باوتلا دبع ناضمر اهب فرعو ةماعب اهاصحأو

 . 27 اهركذ نع ىنانغأف

 مهسو؛ 7” ص« مالكلا ريخو ؛ ” ص ؛ةماعلا نحلو ؛ ص ةثيدحلا ةيوغللا تاساردلا ءوض يف ةماعلا نحل )غ0(
 ." ص «نيئدحملا طلغ الصإو ؛ ه ص« ظاحلالا

 .ا/ص . . . ءوض يف ةماعلا نحلو قوفللا عيحصتلا يف بنك ةعبرأ قف
 ةغللا ماع راطإ يف اهتيمهأو ةماعلا نحل بتك : كلذك رظناو 0 ءَظ امهسو 114 ص. مجاعملا 06

 4 ص0١ ع( يملعلا ثحبلا )ةلجم رشيف شيرتيد فلوو يناملألا قرشتسملل يعامتجالا ةغللا ملعو يخيراتلا
 ةيعامتجا ةبراقم ةماعلا نحل صوصن لالخ نم يسلدنألا عمتجملا نم حمالمو ؛ م 1500 - 1448 ةئس 1/78 -
 بتكو ؛ م1101/- 1941 ةنس 19١0-150 ص 0/ع( | ثحبلا7 ةلجس يريغدولا ادبع روتكدلل ةيوغل
 يبرغملا ثارتلا ةودن يف همدق ثحب يرهاطلا دمح ذاتسالل يخيراتلا مييقتلاو يوغللا م دهالا نيب ةماعلا نحل

 رودق دمحم دمحأ روتكدلل يخيراتلا مجعملا رداصم نم اردصم ةماعلا نحل ثارتو ؛ ةءارقلا / قيثوتلا : يسلدنألا
 8١-٠١8. ص6١ س 5٠ ع( ةيبرعلا ةغللا عمجم) ةلجم

 ل



 و ل بيسات ا ةماعلا نحل حالصإ باتك يف رشنت مل تادايز

 نسح نب دمحم ركب وبأ سلدنألا يف يوغللا (حيحصتلا) بيوصتلاوأ ةماعلا نحل يف فلأ نم لوأو

  ه1019 ةنس ىفوتملا يسلدنألا يليبشإلا يديبزلا رشب نب هللا دبع نب دمحم نب جحذم نب هللا دبع نب

 هركذتو « برعلا مالك نم هرصع لهأ هريغ ام ميوقتل «سلدنألاب ةماعلا نحل حالصإ» باتك فنص دقف

 هيف نلحي ام» مساب اثلاث انيحو « (ةماعلا هيف نحلت ام» مساي اًئيحو «ةماعلا نحل ١ مساب ةرم رداصملا

 . دحاو باتكل اهلك نيوانعلا هذهو .2؟ «سلدنألا ماوع نحل ىمسي امك «سلدنألا ماوع

 ١١1١ مقر تحت لوبناتسإب ةيناميلسلاب ةقحلملا باّتكلا سيئر ةبتكمب ةديحو ةخسن هنم دجوتو

 نب هللا دبع دمحم يبأل « (ءاهقفلا نم ءافعضلا طلغ» باتكو همضي عومجم يف ماوعلا نحلا مسا لمحت

 .2" ه0/5 ةنس ىفوتملا يرصملا يرب

 . يرجهلا رشاعلا نرقلا يف ودبي ام ىلع  اهتباتك نم غرف « اًبسنو ًالصأ ينيسحلاو

 يف ارطس رشع ةعست ةحفصلا يفو « ( طسوتملا مجحلا نم ةحفص ا/* ىأ ) ةقرو "ا/ يف عقتو

 . اًبيرقت ةملك ةرشع اتنثا رطس لك يفو « طسوتملا

 ريغ يف عضوي اًنايحأو اًنايحأ كرتي ذإ ماجعالا ةطوبضم ريغ فيرحتلاو فيحصتلا ةريثك ىهو
 .«باتكلا رشنل الصأ اهدحو حلصت ال ةفحصم ةميقس» اهنأب ىناوهألا زيزعلا دبع اهفصو دقو . هعضوم

 ارمأ اهساسأ ىلع صنلا رشن لعجي امم أطخلاو فيرحتلا ةريثك ةخسنلا هذه نإ» ىكم يلع دومحم لاقو

 . 7 «ناكمب ةبوعصلا نم

 بتك نم ريثكلا ىلع اهتلباقمب « اهتارابع حيحصتو اهرشن ىلع باوتلا دبع ناضمر مدقأ كلذ عمو
 ةنس ىلوألا ةعبطلا ةرهاقلا ةيلامكلا ةعبطملاب «ماوعلا نحل  ناونعب هقيقحت عبطو « ىرخألا ةماعلا نحل

 تيوكلا يف ىلوألا ) نيترم هعبطو «ةماعلا نحل » ناونعب رطم زيزعلا دبع هدعب نم هققح مث ءعم4

 .(م٠1941 فراعملا راد :ةرهاقلا يف ةيناثلاو عمم

 ص (؛ ماوعلا نحلو ؛ 188-140 ص . يوقللا روطتلاو ةماعلا نحلو ؛ 84-8665 ص ؛ . ءؤض ىف ةماعلا نحل (5)
 01 ا ل برأ تاك لمس ماكل ييسر 71 الا علو

 ىفطصم ديع هققح امك ١-18 ص « يوغلل حيحصتلا يف بتك ةعبرأ باتك نمض هرشنو نماضلا حلاص متاح هققح (0)
 م995١ رياربف رياني؟" 58-8 ص ١ نإ ( بتكلا ملاع ) ةلجم يف هرشنئو شيورد

 ص«. ماوعلا نحلو ؛ 188-110 ص. يوغللا روطتلاو ةماعلا نحلو ء 87-88ص « . . . ءوض ىف ةماعلا نحل (1)
 . 517١-7١14 ص ثارتلا قيقحت جهانمو ١/ ص مجاعملا مجعمو ؛17-717 ص ةماعلا نحلو ؛ 4-٠

١6. 



 تاءاطعلاو تابلقتلا نم نور : سلدنألا 2-2-2-2 22 ل د مم د عع عع هع نع ع عع ل سعال

 :يدبيزلل ةماعلا نحل حرش

 (”يرزجلاب فرعيو يليبشإلا يماذجلا رماع نب يلع نب ىسوم نارمع وبأ باتكلا اذه حرشو
 ةعبط) « 589/7 (ةرهاقلا ةعبط) ةلمكتلاو ١١ ص ينيعرلا جمانرب يف ركذ « 40 ه <11 ةنس ىفوتملا

 : بانكلا اذه انيلإ لصي ملو 2 ”"ا/١/8 (طيرجم

 : ةماعلا نحل يف يديبزلا ىلع درلا

 ينبسلا يليبشإلا يمخللا فلخ نب ميهاربإ نب ماشه نب دمحأ نب دمحم هللا دبع وبأ هيلع در دقو
 ىحنم هيف احن « نايبلا ميلعتو ناسللا ميوقت ىلإ لخدملا» هامس باتك يف 217 ه81/1/ ةنس ىفوتملا

 اهيف مهو نحللا ىلإ اهيف ةماعلا بسن ءايشأ يف يديبزلا ىلع بقعتلاب هردصو «ةماعلا نحل» يف يديبزلا
 2100 باوصلا ىلع

 هب تملكت امو « هنامز ةماع نحل يف_هللا همحر  يديبزلا فلأو : هباتك ةمدقم يف ماشه نبا لوقي

 هيف لمعتسا اميف مهأطخو « طالغإلاب مهيلع ىحنأو ظافلألا ضعب يف مهيلع فسعتف « هناوأ يف

 00 [هيف] مهيلع فسعت امو « كلذ عيمج باتكلا اذه يف تدروأف « ناتغل هيف برعللو « ناهجو

 .235 ططشلاو )2١١ تينعتلاو , طلغلاو وهسلا نم همالك يف عقو ام تنيبو « كلانه

 امو ءارضخلا ةريزجلا ىلإ هوبسن اذإ يريزج لجر نولوقيو : 19 مقر ١0١ /؟١ناسللا ميوقت ىلإ لخدملا يف (0)

 يف كلوقك واولاو ءايلا فذحب هيلإ بسنلا نإف ةلوعف وأ ةليعف وأ ةليعق ىلع ناك ام نأل الا ,اهلكاش
 دج نم همالو لعفلا نيع ناك نإف يئدش ةءونش يفو ينهج ةئيهج يفو يعبر ةعيبر يفو يفنح ةفيئح ىلإ بسنلا

 . يليوط ةليوط ىلإ بسنلا يف كلوقك
 اقمعتم كلذ ىف اعطلتم « ءارقلا ىلع لخألا ديدش ناكو « ءادألا ماكحإو طبضلا نسحب ءارقإلل هئادتبا يف رهتشا 2(

 بأ نب مساقلا يبأ نع ىور هب رثؤي وحنلا يف ةدمع ناكو « هديوجتو زيزعلا باتكلا طبضب ءانتعالا نم هل ناكو «هيف
 يليبشإلا ينيعرلا يلع نب دمحم نب يلع نسحلا وبأ هنع ذخأ ةحلط نب ركب يبأو ٠ شايع نب نيسحلا يبأو ؛نوراه

 هلو ظفحلاب هفصوو قحلا دبعل ىرغصلا ماكحألاو أطوملا هيلع أرقو ينيعرلا عباطلا نب يلع نب دمحأ رفعج وبأو

 .ه 081/ ةنس دلوو « ةئامتسو نيثالثو ىدحإ ةنس : هتافو ريبزلا نبا ركذو حاضيالا
 1١1/7 711١/14 مقر 978/١ (طيرجم ةعبط) و1117 مقر 184/7 (ةرهاقلا ةعبط ) ةلمكتلا : يف هتمجرت رظنا
 .١7-١١ص « ينيعرلا ع 5 ممانربو

 ةيلك ةلجم ورثال ثيريب هيسوخ د  يرجهلا سداسلا نرقلا يف ةتبس يف يوغللا هطاشنو يمخللا ماشه نبا : رظنا )9(
 .م151-١1984 ةلصال 111-51 ص 7 عا” ص ناوطتب بادآلا

 .7١1١؟ص“ا س ةلمكتلاو ليذلا(١)

 .قايسلا اهيضتقي ةدايز نيفوقعم نيبام(١١)
 .تنعتلاو : اهلعلو لصألا ىف اذك (17)
 : 17/5 ناسللا ميوقت ىلإ لعدملا (1)



 ل ةماعلا نحل حالصإ بائك يف رشنت مل تادايز

 قيقحتو ةسارد اهرخآ ةلصاوتملا ةرمتسملا ةيانعلاو ءزجملا رشنلا نم رفاو ظحب باتكلا اذه ىظحو

 ثاحبألل ىلعألا سلجملا نع نيأزج يف رداصلا 156 مءءع2: آةعونم وراثال ثيريب ار ذاتسألا

 ةيسلدنألا رداصملا ةلسلس نمض م٠194 ةنس ديردم يف يبرعلا ملاعلا عم نواعتلا دهعمو ةيملعلا

 .5 مقر

 دمحم نب يلع نسحلا يبأ ىلإ يحدامصلا باهولا دبع ىنسح نسح ةمالعلا موحرملا بسن دقو
 فينصت .ه 44 ةئس ىفوتملا يراشلا يتبسلا يقفاغلا ىبحي نب ىيحي نب هللا دبع نب ىبحي نب يلع نب

 « [زاغ نب ] ةيطع نب نسح نب دمحم [ هللا دبع يبأ ] هبحاص عم ناسللا ميوقت يف لخدملا ١ باتك

 نم مالك هيف اعمجامهنأ ركذو « (داليملل رشع ثلاثلا) يرجهلا عباسلا ثرقلا ءاملع نم امهالكو

 . "147 ةنسح تادايز هيلع ادازو « يتبسلا ماشه نباو يديبزلا ينعي « امهمدقت

 رئي وهو ا ب ينسح نسح رم مهو درجم وه أرقي وهو « باهولا دبع ىتسح ءرسح ذاتسألا ألا طلتخا دقف « مهو درجم ره امنإ اذهو
 ميوقت ىلإ لخدملا » : وهو هخسنب رمأ يذلا باتكلل هتيكلم يراشلا يقفاغلا ىلع نسحلا يبأ عبقوت

 سرهف نم 19 مقر لايروكسألا طوطخم « يمخللا ماشه نب دمحأ نب دمحمل ؛ نايبلا ميلعتو ناسللا

 . 19! فيلأت نم هنأ نظف « غروبن راد

 هرثن امل بيترتلا مكحمب بيذهتلا » هناونع طوطخم نم مليفوركيم ىلع نيتئس ذنم انلصح دقو
 دمحأ رمع يبأ فيلأت سلدنألاب ةماعلا نحل يف هيعضو الك يف ىديبزلا نسح نب دمحم ركب وبأ خيشلا

 الإ هنم دجوت الو « هنع ثدحتنس يذلا باتكلا وهو «يسلدنألا ديهش نب ناورم نب كلملا دبع نبا

 هال85188 ظالمت1تال انظمه (دنل ريإ مصاع ) نلبدب ىتيبرتسشت ةبتكم يف ةظوفحم ةديحو ةيطخ ةخسن

 نم مهداوم اوعمج نيذلا نحللا بتك وفنصم باتكلا اذه ىلإ رشي ملو « 0185 مقر تحت 1811

 رثرأ قرشتسملا وه هركذ نم لوأف كلذ عمو مهيلإ لصي مل هنأ ودبيو ٠ مهقبس نمم مهريغ تافلؤم

 راشأ مث ؛277ىتيب رتسشت ةبتكم يف ةيبرعلا تاطوطخملا سرهف يف 48751108 1.488188ربرأ جروج

 "01150111015118 طاظق خلافق15011730/ 50118151-«ىبرعلا ثارتلا خيرات »هباتك يف نيكزس داؤف ذاتسألا هيلإ

 . 2119 (سلدنألا يف ةيماعلا ةغللا يف باتك ١ : هنع لاقو 1115"

 . (ط) ص ةناطرلا ةلازإ يف ةنامجلا (15)
 : ١١9 ص7 عا" س ناوطتب بادآلا ةيلك ةلجم  ينونملا دمحم  ةيمالسإلا ةتبس يف ةقارولا راهدزا نم دهاوش 06(
 ا701 111,60 انده هططولع 1طن 5ايطعزل ةمطعع اهطص ةاتهسسم عدم هلع فصلقلاسو- 10515 2 اضمخ1ل0, ذآكم (151)

 (0ةيضاممق, 701. 111,

 8مم 116.5 : 7 217
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 تاءاطعلاو تابلقتلا نمنورق : سئلدنألا هان هد دق 026 مطاعم هاب ق0 2722 ا كامل همن كان كات

 ءمس ١4,٠ *>؟١,ا" اهساقمو « (ةحفص ١84 يأ) ةقرو نيعستو عبرأ يف ةحسنلا هذه عقتو

 " هب تبتك يذلا طخلا ةقيرط امأ تاملك 4 ىلإ / ىلاوح رطس لك يفو « (رطس ١4 ةحفص لك نمضتتو

 جيزم  هتعيبطب  طخلا اذه يفو يناويدلاو يناحيرلا طخلا ةدعاق ىلع ةيراج بلغألا معألا ىلع يهف

 ."14) ءورقم حضاو داتعم طخ هنأ ىنعمب . . خسنلا نم

 امأ . 2١17 يرجهلا عباسلا نرقلا طوطخ نم هنأ يرهاظلا ليقع نب نمحرلا دبع وبأ ذاتسألا ليميو

 .2" ًاريدقت يرجهلا عساتلا نرقلا يف خسن هنأ نظيف نيكزس داؤف ذاتسألا

 ضعب عم لكشلاب ةطوبضم اهظافلأ رثكأو 2 فيقوت وأ كلمت الو عامس خسنلا هذه ىلع سيلو

 يف كلذ ىلإ ةراشإ دجن مل ذإ اهخسنب ماق نمو « تخسن ىتم ديدحتلا هجو ىلع يردنالو . يشاوحلا

 . 2" 7١فلؤملا لصأ ىلع اهضرع غلب دقو « ةخسنلا ةمتاخ

 ابأ :ىنكيو «يسلدنألا ديهش نب دمحأ نب ناورم نب كلملا دبع نب دمحأ امهبئرمو نيباتكلا عماجو

 ةطوطخملاو ةعوبطملا ةيسلدنألا رداصملا يف هل ةمجرتب رفظأ ملو « امهرهشأ ىلوألا « ركب ابأو رمع

 اذه ناونع ةًرط يف درو مالكب باوتلا دبع ناضمر سنأتساو « نآلا ( نيدمحألا ) مسق يف

 نب كلملا دبع نب دمحأ نب كلملا دبع نب دمحأ رماع ىبأ رعاشلا ىلإ باتكلا بسنف « '''2طوطخملا

 نود 2" ( عباوزلاو عباوتلا) ةلاسر بحاص ه 577 ةنس ىفوتملا ديهش نب ىسيع نب دمحم نب رمع

 ضعب يف هفلؤم ىلإ باتكلا اذه ةبسن قيقحت يف هعم تركاذت امل نكلو « كلذ يف اًحيرص اصن دجي نأ

 نب دمحأ ىلإ هتبسن عصت نأ نكمي ال» : هنأب ةيأر معدو « ةرهاقلاب ةضورلا لينمب هتيب يف ةيملعلا هسلاجم
 . «ليلقب يديبزلا رصع لبق يفوت هنأل بتاكلا رعاشلا دج كلملا دبع

 رهتشا اذه نأل ءهقيدصو مزح نبا رصاعم ديهش نب رماع يبأ رعاشلل سيل باتكلا نأ عقاولاو

 انتبطرقب موقو : هل لصف يف لوقي ؟ ةغللا يف اًباتك بتريو عمجي فيكف « نييوغللاو نبيوحنلا ءاجهب

 ملاع ) ةلجم  يرهاظلا ليقع نب نمحرلا دبع وبأ  ديهش نبال هبيترتو يديبزلل بيترتلا مكحمب بيذهتلا : رظنا (1)
 ل الا

 .5"0 ص قب اعجرملا (19)

 06185011101118 2185 طلافلت 15011711 50118171110115 هدم 11 . 5 : 7 00

 ملاع ) ةلجم  يرهاظلا ليقع نب نمحرلا دبع وبأ - ديهش نبال هبيترتو يديبزلل يور مكعب تيليتلا 0010
 .6ه6صا١١ 2

 نب دمحم نب رمع نب كلملا دبع نب دمحأ نب كلملا دبع نب دمحأ : لاقو ةوقفلا ف يديمعلا ١ ذ : هصلو (10)
 ىلوألا يدامج نم موي رخآ يفوت : لاقو « اراعشأ هل دشنأو هلضفو هملع ىلع ىنثأو « رماع وبأ م ديهش نب يسيع

 بيترتلا مكحمب بيذهتلا : رظنأ سلدنألا ظحاج : هل لاقي ناكو : هريغ لاق « ةثامعبرأو « نيرشعو ١ ةتس ماع نم

 . با ةقرو

 , 7/6 ؛عباوزلاو عباوتلا ةلاسرو 108١-1777ص .برطملا : يف هتمجرت رظنا 2(

 ١.ا/



 0 ل ل م ةماعلا نحل حالصإ باتك يف رشنت مل تادايز

 بولقك بولقو ؛ ةظيلغ دابكأ ىلع نوئحي ةغللا نم تاملك ظفحو « وحنلا نم ءازجأ ىلع ىتأ نمم
 ا ا ا ل

 , عاقيولا ىلع صقرلا نم يناميلا درقلا همهفي ام اهنم اومهف دقنلاو عيدبلا يف بتك مهيلإ تطقس « نايبلا

 نمو « مهفلا هلآ قزري مل نم فيرصت مهدنع يرجي اميف اهبئارغ نوفرصي مهف « ناحلألا ىلع رمزلاو

 ال رامحلاك وهف ؛ ةلآلا كلتب الإ ةعانصلا كلت موقت ال « , اهب ةصوصخم يه امم « ةعانصلا ةلآ هل نكت مل

 ىلع هب سجي نانب هل الو « هرفاح ةرادتساو « ةغسُر دّنوتل روبنطلاو دوعلا برض ةعانص ملعتي نأ هنكمي

 (طيسبلا نم ) : ىنغي رامح نوكي نأ زاج ولو نابتسد

 9 كلت ىلع تسيل ْمآَدْصَقلا تَّلْضأ ةرئاح ليلا اذه مُجِنألابام

 ("*!(ىبرعلا ثارتلا خيرات) هباتك يف ديهش نب رماع يبأل مجرتي وهو نيكزس داؤف ذاتسألا مهوو

 نب نمحرلا دبع رصانلا هبقل يذلا ريزولا كلملا دبع نب دمحأ رمع يبأ هدج ىلإ روكذملا باتكلا بسنف

 . حيحص ريغ اذهو"77 (ه 771 ةنس لئم ) نيترازولا يذ نب دمحم

 طوطخملا اصحفتي مل نيكزس داؤفو باوتلا دبع ناضمر نيلضافلا نيذاتسألا نأ ظحلا ءوس نمو

 لدت ةحيرص اصوصن ادجول ًاليلق هتجابيد يف انعمت ولو « باتكلا اهنمضت يتلا ةداملا نم يأ لخادلا نم

 . هرصعو يقيقحلا فلؤملا ىلع

 نب كلملا دبع نسحلا يبأ ىلع تأرق ١ : ديهش نب دمحأ نب رمع وبأ لاق : ىلي ام طوطخملا يف ءاج

 ..هيلع هللا ةمحر يسلدنألا يديبزلا نسح نب دمحم ركب وبأ ليلجلا خيشلا لاق : لاق هنع هللا ىضر ناورم

 ." «..هيلع هتأرقو سلدنألاب ةماعلا نحل حالصإ يف لوألا هنيلأت حاتتفا

 رمع يبأ لئاقلا دلاو وه « يديبزلا باتك هنع يور يذلا ناورم نب كلملا دبع نسحلا ابأ نأ ودبيو

 لهأ نم : ديهش نب دمحأ نب ناورم نب كلملا دبع ١ : لاقف ؛ لاوكشب نبا هل مجرت دقو « ديهش نب دمحأ

 ؛مهريغو ىيحي نب مشاهو ١ يعلقلا دمحم يبأ نعو , اريثك مساقلا نب فلخ مساقلا ىبأ نع ىور ةبطرق

 (دومحم ناكو ةبطرقب ماكحألا ىلوتو ةفرعملاو بدألا عساو طخلا نسح ناكو هبتكو ثيدحلاب ةيانع هل تناكو

0 2002) 
 هومف 11 . 5 697 (؟6١)
 ازغو « فئاوصلا دوقو ةرازولاو روكلا ةيالو يف ف هل فرصتو « ةهيدبل ف ةوق هل ٠ عرابلا بدألا لهأ نم ناك (17)

 مقر 7١1؟- ١١١ ص« سبتقملا ةوذجو « 4 مقر 704- ا 1 | ةلمسلا : يف هتمجرت رظنا « سنكشبلا

1186 
 . 18" ةقرو « بيترتلا مكحمب بيلهتلا 270
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 تاءانطنلاو تائيلفتلا نس نوردف + سلذتلالا ” هايد يدب ما اي ا

 بجر يف يفوت ) : لاقو 187 «ىجرزخلا ميهاربإ نب مساق دمحم وبأ هنع ْلْخَأو ' هنم عمسو ثادحو هماكحأ يف

 دامح هيلع ىلصو بجر نم اتيقب نيتليلل تبسلا موي يشع ضبرلاب نفدو نايح نبا داز .هئم عبرأو نامث ةئس
 29 «هيلإ هتيصوب يدهازلا

 ىبأل مع نبا وه اذه كلملا دبع نسحلا ابأ نأ ىرهاظلا ليقع نب نمحرلا دبع وبأ ذاتسألا ليميو

 . 0( عباوزلاو عباوتلا ) ةلاسر بحاص ديهش نب رماع

 نيتقباسلا يذ روصنملل رصاعم فلؤملاف « باتكلا فيلأت خيرات ىلع لدت ىرخأ صوصن كانهو

 يف فصو روكذملا نأل ه 4١١ ةئس دعب فلأ باتكلا نأ_دييأتلاو ةزعلاو حالصإلاب هل ءاعدلا عم لدي

 . "اه 4١١ ماع كلذب بقلت هنأ رداصملا يفو « نيتقباسلا يذب طوطخملا

 نيمئاقلا ؛ هئايلوأ ىلع ةضافإ حالص نسحلا ابأ روصنملا هللا حلصأ ١ : ديهش نب رمع وبأ لوقي

 رثأ لئاضفلا ديلخت يف مهل نوكي نأ بغرت لزت مل نيفلاسلا كولملا لضافأ نإف  هرماوأب نيلماعلا , هتعاطب
 (ليوطلا نم) : .7"2 ليقف كلذ مظن ىتح ركذ سانلا هب عفتني ام رشن يفو

 دلخلا وه ءانثلا نإ انلاعفأب مكيبأل ")[ابأ] ال انوحدما تلقف

 . روهدلا دابآ ىلع رثآملاو نساحملا هباحصاب الإ كلذ

 . 57 صا عالم ( بتكلا ملاع ) ةلجم (14)
 .7"؟أ مقر 5٠/١" .ةلصلا (19)
 . ١؟ ص ديهش نبا ناويدو 07 ص١ عال م ( بتكلا ملاع ) ةلجم فركت]

 ةنس ىدامج ف هدلوم ؛ نسحلا ابأ ىنكي يرماعلا اع يبأ ني دمحم روصنملا نب نمحرلا دبع نب زيزعلا دبع وه 201١

 بجاحلا بق هزبأ هحستحل « نكحملا نب انه يرمألا افليخلا ايأ يف « ةئس ةرشع سمح نبا وهو عيوب اهل

 يف.« ةطستزس يف رقتساو ١ ةيطرقب أشنو + ناتفصلا هنع تلارف ٠ لقو هوبا ابكت مث « ةلودلا كيس تحنو :

 اوبتكو « مهتساير ديلقت ىلع اهلهأ قفتاف ؛ ريمأ نم ةيسنلب ةئيدم تلخو « يبيجتلا يبحي نب رذنم اهبحاص فنك
 ةيده عم دومح نب مساقلا ةبطرقب ةفيلخلا يلإ كلذب بتكو ء ه١١4 ةئس مهرمأ ىلوتو « مهيلإ لقتناف « هيلإ
 نم ةعبرأ هتمدخ لمتشاو هتدم تلاطو « هناطلس دطوتو نيتقباسلا يذ نمتؤملاب هتعنو « هرقأف « ةلسح

 بتاك ينركاتلا نبأو زيزعلا دبع نباو سابع نباو تولاط نبا وهو « عبرألا عئابطلا سانلا 0
 .ه 401 ةنس يفوت نأ ىلإ رمتساو ةيرملاو رقش ةريزجو ةبطاشو هيسرمو ةيسنلب هل تناكف « ةلئاسر
 «مالعألا 15591/1١-501١ 7/79« ةريخذلا ؛ "7:1١-7و1-74١156/“ برغملا نايبلا : يف هتمجرت رظنا

 5/-١94
 0 ا ل 0

 . 16 /” نآويحلا يف ةرداحلل تيبلا (30)
 .ناويحلا نم ةدايز نيفوقعم نيبام (5)



 ل ا ع بلا ا و ةماعلا نحل حالصإ باتك يف رشنت مل تادايز

 ءامعزلاو فارشألا يف ةمدقمو ءامظعلاو كولملا يف ردص هللا هزعأ  نيتقباسلا وذ روصنملاو

 طابنإو « ةبيرغ ةراثإو « ةمركم (* [5] داشإو ةنسح ءايحإ يف ةبغرلا هنم مولعمو نامزلا هجو يف ةرغو
 هسفن لغشي لزي مل  ىلاعت هللا هديأ  هقلخ نم كلذب هملعل  هتمعن تماق  همعّن ركاش نإو « ةيبجع

 طشنتو هظفحت لهسُيو « هلوانت برقيل بّنري روثنم ملع نم ًةرثأ روصنملا انالوم دنع سفنأ يه ةيدهب

 .©79 ةجهنم حوضوو « هذخأم يتأتل هيلإ سوفْنْلا

 ىذ دلو ةيالو تقو وهو « ه407 ةنس دعب فلأ دق باتكلا نوكي نأ يورورضلا نم سيلو

 . روصنملل ءادهإلا مسر فلؤملا نأل ؛ ةايحلا ديق ىلع عولخم هوبأو ىّلوت ىذلا دمحم نيتقباسلا
 ,2777 دمحم هللاب مصتعملا ريمألل ةيحت هلعجو

 ديسلا ريمألل ةيحت فيلأتلا اذه  ىلاعت هللا هزعأ  روصنملا ركاش لعجو ١ ديهش نب رمع وبأ لوقي
 نب نمحرلا دبع نب زيزعلا دبع نسحلا ىبأ نيتقباسلا ىذ روصنملا نب دمحم رماع يبأ ىلاعت هللاب مصتعملا
 ببسلا هللا هملس  نوكيل هتئازخل اعوضوم , هركذب اًعومجم . هل افلؤم  همساب اموسرم 0 رماع يبأ
 , يناعملا عيفر هنم سبتقي ىذلا وه هللا هدأ  روصنملا ذإ ؛ ىلاعت هللا ءاش نإ دبألا دبأ هب عافتنالا يف

 عاونأ نم ةقيقدلا عماوجلاب الإ لباقي الو ٠ مولعلا ضمارغ يف هوحن عزفيو ٠ يلاعملا سئافن هنم لبقتو
 . 290 «ملعلا نينافأو فراعملا

 كلملا دبع نب دمحأ رمع يبأ فيلأت نم وه ( بيترتلا مكحمب بيذهتلا ) باتك نأ هلك اذه نم ودبي

 يف لصح يذلا سبللا امأ « نييعجشألا ٍديهش ينب ةرسأ نم « يسلدنألا ديهش نب دمحأ نب ناورم نبا

 صن ىلع فوقولا مدعو مسالا يف هباشتلا ىلإ هدرمف ) هدجوأ فورعملا رعاشلا ديهش نبا ىلإ هتبسن

 .داشأ : لصألا يف (؟5)
 .ب.أ ١ ةقرو . بيترتلا مكحمب بي دلا 2
 .505 صا عا/ م( بتكلا ملاع ) ةلجم (10)
 ل راو رانا ىفاط ل ةانوتطتسلا روس اديس ل دعس رك أ رح 000

 يف رظنو « اهرومأ طبضو سانلا هعيابو اهدرتساو « اهب هلقتعاو يبطرقلا شبور نبا ريزولا هتفيلخ ىلع ضيقو
 املف ؛ ةنطلسلا يلي نأ بق مولعلاب ًالغتشم « ايتفلل (ردصتم , الدع اهيقف ناكو « دنجلل ءاطعلا لزجأو لامعلا نأش

 ام همايأ يف نكي ملو ارهشو نيئس رشع هتلود تناكف ه 8/!4 ةنس ةيسنلبب يفوت نأ ىلإ رمتساو نسحأو لدع اهيلو
 7١8/5. مالعألا الد قال “١ و برعملا نايبلا يف هتمجرت رظنا هيلع باعي

 .أ"-ب .١" ةقرو بيترتلا مكحمب بيذهتلا ةوخف]

١6١ 



 تاءاطعلاو تابلقتلا نم نورق سئدنألا 0 ا ااا اا ا

 بيترتلا يف هجهنم

 قسن ىلع يدييزلا نسح نب دمحمل « سلدنألاب ةماعلا نحل حالصإ ١ باتك ديهش نب رمع وبأ بّتر

 .(ى.و.اه.ش .س.ق.اف .غ.ع. ض. ص

 بيترت ال ةيلاتتم داوم هذهو ةبترم ريغ ف داوملاف باتكلا اذه بترتي نأ ىلإ هعفد ًرربم كانه نأ ريغ

 . خلإ . .ةنابذ « هتاتف ء ةوسلق ءاطن « اهصبنأف « شيّشد « ةنابئص « ةئيم « ميزب : اهنيب

 . . ( نّئَس ) ةدام كلذ ىلع لاثمك ذخأنلو « راركتلا يف عقي هلعج بيترتلا ىلإ يديبزلا ليم مدعو

 . 407 هلوأ رسكب نسم باوصلاو : دمحم لاق « نسم ؛ هيلع ديدحلا ذحشي يذلا رجحلل نولوقيو

 ىلإ ينسم باوصلاو : دمحم لاق نسم رضخأ بوث : مهلوق ركذي ةحفص نيئالثو ثالث دعبو

 ,241) ديدحلا هيلع لحشي ىذلا نسملا

 هتاملك لئاوأ نم اساسأ ةذوخأم يهف ؛ ىديبزلا باتك ةدام بيترت يف ديهش نبا ةيجهنم امأ

 ناكم ىلإ دصاقلا دصقيف هيف بلطي ام بلل الهّسم نوكيل ةنوحلملا ال ةحَلّصملا» ةحيصفلا ةحيحصلا
 طلغلا عقو ىتلا بلا دمعتي نأ لمعلا هجو ناكو هطاشنب عطقي فلكت الو بّصنآلو بعت نود ةملكلا

 2 هم

 ميملا فرح ىلإ اهمضت «اف» لثم فرحلا كلذ ىلإ ةظفللا كلت مضيف « ةظفللا نم تناك ام ثيح اهيف

 ترتشا» يأ اهنوقطني امك نيشلا فرح يف ال ميجلا فرح يف بلطت «ةبادلا ترتجإ» ةملكف

 , (49«ةبادلا

 نم تيصأ» يأ اهنوقطني امك ءايلا فرح يف ال واولا فرح يف بلطت «نالف نم تَّوصْأ» ةملكو
 . اذكهو (؛؛!«نالف

 ةنوحلملا تاملكلا فورح ىلع بيترتلا ذإ « ةماعلا نحل بتك باحصأ نع فلتخي هبيترت يف وهو

 0 لا

 . 181 مقر 19 1- نا 04

 .ب ؟ةقرو« 10 ماعلا نحب 220

 . 191 مقر [08 ص ؛ قياكلا ردصملا (45)

١١ 



 م ةماعلا نحل حالصإ باتك يف رشنت مل تادايز

 امو لْفْترَقك نيتِهِبش يف ةظفللا يف نحللا عقي دق هنأ عم « بيترتلا ىلإ هببسب انعزن « (؛5) مم دشأ

 ةبغر ةحّلصملا ةملكلا لوأ انيثخوت ام كلذلف « ههبشأ امو! راطسسٌّقك اهرخخآ يف عقيو ("”[49(11 ههبشأ

 .اهيلإ دصقلا ليهست يف ْ

 ذإ ءدمحلا نم هطسقو ناسحإلا نم هظح اًنضيأ يلاتللف؛لوألل لضفلاو مدقتملل قبسلا ناك( ) |ذإو»
 .(0') «لكلا هماعتإ لمشيو ٠ عيمجلا ىلاعت هللا معن معتل ؛ ةّيقب نم رباغللو ٌةكرت نم فلاسلل دبال

 صقنوأ ةفاضإ نود يه امك نيباتكلا ةدام انل ىقبأ هنأ ىنعمب هتيجهنم يف اًئيمأ ديهش نبا ناك دقو

 امك ىديبزلا افيلأت اذهل انل ىقبف « ةدام يأ لخاد ريخأتوأ ميدقت يأب لخدتي مل وهف داوملا بتر ناك اذإو
 (611) امه

 عبرأ هل نأ "7 «سلدنألاب ةماعلا نحل حالصإ» يف يناثلا هفيلأت حاتتفا يف ىديبزلا مالك نم مهفيو

 زيمتملا اهعوضومو اهنايك اهنم ةدحاو لكلو ةفلتخم تارتف يف اهبتك*7 ةعبارو ةثلاثو ةيناثو ىلوأ خسن
 . ىرخألا نع

 ةثالث ىلع اهانمسق ابتك مالكلا نم*؛7 انصاوخ نم ريثكو انماوع هدسفأ اميف انفلأ دق انك : لوقي

 : ماسقأ

 ١ هّنئيه نع ليحأو هؤانب ريغ مسق .

 ١-وقسم هانعم ريغ هب ديرأو هعضوم ريغ يف عضو .

 1 ورا ا تاويفلاورا ام "1 لتسألا ن١
 ماوعلا نحل : رظنأ لوقثرف ةغيصب اهداريإو ؛ لفنرق يف اهداريإو « لفْنرُف يف ءارلاو فاقلا مض نيتهبشلاب ينعي 255(

 شماه6ا/ص ١ عالم ؛بتكلا ملاع ةلجمو ١55 مقر ١7 /؟ ناسللا ميوقت ىلإ لاجل را م
 0 مهر

 . قايسلا اهيضئقي ةدايز نيفوقعم نيبام (50)
 ماللاب لاطسق ةماعلا لوق امأف « رطسقو راطسق ناتغل هيفو « اهفويز نم اهدايج زيميو مهاردلا دقتني يذلا راطسقلا 2010

 . 58 مقرا/"-ا/١ ص « مارعلا نحلو 78 مقر 1/5 ,ناسللا وقت ىلإ لخدملا : رظنا « نحلف

 هانتبثأ ام باوصلاو ءنإو : لصألا ىف (59)
 با ةقرو « بيترتلا , بيذهتلا (00)

 0م 25(

 وبأ اهيف يفوت يتلا ةنسلا يهو ه ؟05ماع دعب يأ هو "0 يماع نيب ناك هفينصت ن رطم زيزعلا دبع حجري 2,00

 دودمملأا» باتك يف ركذ هللا همحر  انخيش نأ الإ : هلوقب باتكلا يف هركذ هنأل ؛ يديبزلا ذاتسأ « يلاقلا
 . 5١ ص . ءوض يف ةماعلا نحل : رظنأ : «روصقملاو

 ةمدقم : رظنا ؛هيلع كردتسا مث ( ىرغصو ىربك ةخسن ) نيترم هرصتخا دقف ؛ «نيعلا) باتكب هتيانع رارغ ىلع 6

 .س و نيعلا رصتخم
 2 مهاوتسم يف نمو « نوثدحملاو ءارقلاو ءاهقفلاو « ءابطشخلاو باتكلاو ءارعشلاو ةغللا ءاملع مه ةصاخلا 265(

 74 4 ص ماوعلا نحل . ؛٠ ص . ءوض يف ةماعلا نحل : رظنأ ءبعشلا فئاوط نم ءالؤه ادع نم مه ةماعلاو
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 تل ا لا لا ا اا 0 00بب

 “٠ هاوس ام هيف هُكرْشَي دقو ءيشلا هب صخخ مسقو )0(.

 فرشملا « هتعاضبل قفثملا « هنوف يف خسارلا « هنويعب طيحملا « ملعلا ييحم ىلإ كلذ انعفرو»

 بجو ًالمج اهائفلأ يتلا ماسقألا وحن نم انيفلأف ؛ دعب انرظن انإ مث 2” هللاب رصنتسملا مكحلا هلهأل

 كلذب انممه املف هلكش ىلإ امومضم هعونب انورقم هنم فنص لك نوكي نأ كلذ قح ناكو اهعمج انيلع

 امي كلذ لصن نأ انيأرف ؟ هلمع هيلع دسفنو 20” هّنَنَع انباتك ذخخأ ىلإ دم نم لك ىلع لطبن نأ انهرك
 مل نيح اذه انفيلأت يف ريصفتلا انمزلي انعاط لعلو . . ماسقألا نم هانركذ ام وحن ىلع باتكلا نم مدقت

 . "80 (حضاو اذه يف انرذعو امظننم لمعلاو ًالصفم فيلأتلا نوكيف اءدب كلذ عمج يف لفتحن

 هنإ هنع لاقو اضيأ هل ةماعلا نحل رصتخم» باتكب فرعت ةسماخ ةخسن «يليبشإلا ريخ نبا ركذو

 مل ينأ الإ . ةمدقتملا ديئاسألاب مهركذ مدقتملا خويشلا نم هركذ مدقت نم اًضيأ هب ينثدح ؛ دحاو ءزج يف

 0 «هللا همحر , يسل هوزاجأ ام ةلمج يف ةزاجإ مهنع هلمحأ انأو هتعمس الو مهيلع هأرقأ

 : ىدييزلا افيلأت

 يف يديبزلا نسح نب ركب وبأ هرثنام «بيترتلا مكحمب بيذهتلا» هباتك يف ديهّش نبا انل ظفح دقو

 . امهيتبطخب ةردصم «سلدنألاب ةماعلا نحل حالصإ 3 يف هيعضو الك

 لاجم لوانتي (با/15-7) «هعضوم ريغ يف هتعضوو ةماعلا هتدسفأ ام ركذ» يف : لوألا فيلأتلا )١(

 انكاس اتوص وأ « نيل توصب نيل توص تلدبأف « اهتاوصأ يف ةماعلا تريغ امو» ةملكلا لامعتسا

 « برعلا نع ةعومسملا وأ ةسيقملا اهتغيص يف تريغ امو اًنكاس تكرح وأ « اكرحتم تنكس وأ «رخآب

 .2 «عومجلاو « ريغصتلاو , تاقتشملا غيص ىلع أرط ىذلا ريغتلاك

 (ب 944 بالا“ ) «هانعم ريغ هب ديرأو هعضوم ريغ يف هوعضو ام ركذ» يف 3 ىناثلا فيلأتلا (ب)

 بديلا رم يتلا اجل متت ريك 8 اير هيجل ىلع ةارضلا و اعمر 11 نع ةاوغلا نحل 00(
 7 8 . 7 ص «. ءوض يف ةماعلا نحل : رظنأ (م ١

 احم مولعلل اًمماج ةريسلا نسح ناكو « صاعلا ابأ ىنكي ؛ هللاب رصنتسملاب بقليو ىمحرلا دبع نب مكحلا وه (05)
 -954ص بجعملا :رظنا ءه 17 ةئس رفص يف تام « ارهشأو ةئس ةرشع تس هتيالو تمادو اهلهأل امركم اهل

 الا

 . هانتبثأ ام باوصلاو « هتيانع ؛ لصألا يف (01
 .أ"-ب ه ةقرو بيترتلا مكحمب بيذهتلا 2ه/م)

 .(ح) ص ةنامجلا و ؛١٠ ص ؛ ةماعلا نحلو , ١*7 ص ؛ ماوعلا نحلو 747-748 ص , ريخ نبا ةسرهف (64)

 . 575 ص ؛...ءوض.يف ةماعلا نحل :(50)
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 ايتو 2 حاط ن5 4 جت كانت أع لعاب اسابيع أود هدأ هد هزم هدد ما ةماعلا نحل حالصإ باتك يف رشنت مل تادايز

 امو « مّمَع يذلا صاخلاو صّصخ يذلا ماعلا لمشيو « ظافلألا ةلالد يف أطخلاب صاخاوهو
 2019 هلامعتسا لاجم ريغ ىف هولمعتسا

 ةقوبسم « سلدنألا ةماعاهيف ىطخي يتلا ةملكلا ركذي نأ هيباتك ةدام ضرع يف يديبزلا ةقيرطو

 ةرابعلا هذه تداس دقو 2١7 «ركب وبأ لاق» :ةرابعب اقوبسم باوصلا ركذي مث «..نولوقيو ١ : ةرابعب امئاد

 مهركذ يتآلا خويشلا نم ةعومجم نع امهعامسو امهتءارقب يليبشإلا ريخ نبا ىنع انه نمو
 انخيش امهب ىنثدح ؛ يناثلاو لوألا فيلأتلا , يديبزلا ركب ىبأل ؛ ةماعلا نحل باتكا : لوقي ديناسألاب

 ريزولا امهب ينثدح : لاق هلزنم يف هيلع ينم ةءارق . هللا همحر يكم نب دمحم نب رفعج هللا دبع وبأ ريزولا
 ىليلفإلا نبا ءايركز نب دمحم نب ميهاربإ مساقلا يبأ ريزولا نع ؛ هللا همحر جارس نب كلملا دبع ناورم وبأ
 ,ىئاسغلا دمحم نب نيسح ىلع وبأ خيشلا اضيأ امهب ينثدحو : رفعج لاق ؛ هللا همحر يديبزلا ركب يبأ نع
 ةدبع وبأ ريزولا امهب ىنثدح : لاق ؛ ىنبطلا ىميمتلا هللا ةدايز نب كلملا دبع ناورم وبأ امهب ينثدح لاق
 نسحلا وبأ هيقفلا خيشلا ًاضيأ امهب ينثدحو ؛ هللا همحر ؛ يديبزلا ركب يبأ نع هدبع ىبأ نب كلم نب ناسح

 وبأ ذاتسألا امهب ينثدح : لاق هلزنم يف هيلع ةءارق , هللا همحر يدهملا ناميلس نب نمحرلا دبع نب ناميلس
 هللا ةدايز نب كلملا دبع ناورم وبأ ريزولا امهب ينثدح : لاق . هيلع ةءارق يبتعلا هللا دبع نب كلام ديلولا
 هللا دبع نب دمحأ ديلولا وبأ ريزولا خيشلا اضيأ امهب ينثدح؛ مدقتملا هدنسب هيلع ةءارق ؛ ينبطلا يميمتلا
 ؛ مدقتملا هدنسب روكذملا ينبطلا هللا ةدايز نب كلملا دبع ناورم يبأ نع « ةزاجإ هللا همحر فيرط نبا

 نع . ةهفاشمو انذإ ؛ هللا همحر ىزفنلا دمحأ نب ناميلس نب دمحم هللا دبع وبأ خيشلا اضيأ امهب ىنثدحو
 نع . ءامسلا ءام نب ةدابع ركب يبأ ريزولا نع ٠ يموزخملا رمع نب ديلو نب مناغ دمحم ىبأ بيدألا هلاخ
 كامرلا نب دمحم نب نمحرلا دبع مساقلا وبأ ذاتسألا خيشلا اضيأ امهب ينثدحو ؛ امهنلؤم يديبزلا ركب ىبأ
 هنم ةلوانم ٠ يفدصلا نارمع نب دمحم نب هللا دبع دمحم وبأ بيطخلاو هيلع ينم ةءارق ؛ هللا همحر يوحنلا
 ةءارق . رضخألا نباب فورعملا يخونتلا نمحرلا دبع نب يلع نسحلا وبأ خيشلا امهب انثدح : الاق ١ يل

 : لاق ؛ هللا همحر ملعألا يوحنلا يسيع نب ناميلس نبإ فسوي جاجحلا ربأ امهب ينثدح : لاق هيلع امهنم
 يديبزلا نسح نب دمحم ركب ىبأ نع. يليلفإلا نب ايركز نب دمحم نب ميهاربا مساقلا وبأ ريزولا امهب ينثدح

 .قباسلا عجرملا ()
 ةلاح يفو « ركب وبأ : لاق ةليلق تالاح يفو دمحم :لاق « دجن رطم زيزعلا دبع و باوتلا دبع ناضمر ىتعبط يف ()

 ةكرحلاو .97-45” صع.. ءوض يف ةماعلا نحلو ؛ 4 ص . ماوعلا نحل : رظنأ .ركب وبأ دمحم اق ةدحاو
 . ١١5 ص «سلدنألا يف ةيوغللا
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 تاءاسطعلاو تابلقتلا نم نورق : سلدتألا 2-2 تنل ملح م م مح م ع لع ع عم

 هدنسب ةزاجإ يناسغلا دمحم نب نسح ىلع وبأ امهب ينثدح:رضخألا نبإ لاق هللا همحر امهفلؤم
 ."7«مدقتملا

 يف مالكلا ريخا باتك يف امهنع ةلوقنم اصوصن اندجوو « نادوقفمف « عبارلاو ثلاثلا فيلأتلا امأ

 يتعبط يف درت مل ؛(547 ه 9497 ةنس ىفوتملا ينيطنطسقلا يلاب نب ىلعل «ماوعلا طالغأ نع يصقتلا

 . رطم زيزعلا دبعو باوتلا دبع ناضمر

 ؟ عوبطملا باتكلا اهلثمي ىتلا ةروصلا يه ام : نآلا لئاستنو

 حيحصت» باتك يف يديبزلا نع ةلوقنم ةريثك صوصن ىلع رثع دق باوتلا دبع ناضمر ناك
 « ةطوطخملا يف تسيل روظنم نبال «برعلا ناسلا « ىجافخلل ليلغلا ءافش»و «ىدفصلل «فيحصتلا

 نأ لامتحا نأ ريغ «ةماعلا نحل رصتخم» مساب هيمسي نأ مهو لصألا سيل هققح ىذلا باتكلا نأ نظف

 ىلع ءاقبلا رثؤي هلعج « هسفن يديبزلا لعفب اهبايغ نكي ملو هتخسن نم تطقس دق صوصنلا كلت نوكت
 . 190باتكلا رخآب ةدئازلا صوصنلا قحلي نأو « ةطوطخملا هلمحت امك باتكلا ناونع

 انل حضتا ديهش نبا امهبترو امهعمج نيذللا يديبزلا يفيلأتب ةماعلا نحل نم عوبطملا انتنراقم ىدلو

 يف يديبزلا اهركذ ىتلا ةعبرألا فيلاوتلا نم ةزجوملا ةروصلا وأ «ةماعلا نحل رصتخم» وه عوبطملا نأ

 . 2117 يناقلا هفيلأت ةبطخ

 يف هيعضو الك يف يديبزلا نسح نب دمحم ركب وبأ هرثن امل - بيترتلا مكحمب بيذهتلا» باتكو
 ابيثرت امهداوم بيترتو قيسنت ىلع هربصو ديهش نبا ةيجهنمل ةروص سيل «سلدنألاب ةماعلا نحل

 نم سلدنألا يف ةغللا هتغلب ىذلا ىدملا روصتي نأ ءاش نمل زنك وه امنإو « بسحو اًجيِصف احيحص

 موقيو هاوفألا نم ذخؤي امنإ هلاثمأو اطخلا نم برضلا اذه ذإ 23" قطنلا يف ليدبتلاو ريغتلل عوضخلا

 ,240 اهعضاوم يف بلطتتو اهناظم نم جرختست يتلا نوئفلا نم سيلو عامسلا نع

 .؟7 7-18 15ص «ريخ نبا ةسرهف 3

 ؛ يرهوجلا مالك هيلعو « اضيأ نزولل وهو « ةصاخ عاتملا لمح مضلاب راهبلا : يديبزلا لاق : ١9 ص : رظنا (55)
 ركذلا ىلع عقي وهو « اهجوز اهفلطي يتلا ةأرملاب صتخي (بيثلا ) ظفل نأ نونظي : يديبزلا لاق : 73 صو
 اضيأ

 .65صاعالم « بتكلا ملاع ةلجمو؟ 5٠  95١ةماعلا نحلو 55١ه ا” « "١ص « ماوعلا نحل فلفز

 ١55-١541. ص « سلدنألا يق ةيوغللا ةكرحلا (57)
 ١55-١590. ص « قباسلا ردصملا ("50

 .أ ”ةقرو . بيترتلا مكحمب بيذهتلا (5)

 ١ك



 لاا ااا اا ا ا ااا ا ا ا ااا اما ا ااا ا اا حا حاحا حا ةماعلا نحل حالصإ باتك يف رشنت مل تادايز

 ناضمر ىتعبط يف درت مل ةريثك داوم بيترتلا مكحمب بيذهتلا باتك يف تدجو دقو اذه

 . ثحبلا اذه رخآ يف صاخ قحلم يف اهتبثأو « رطم زيزعلا دبع و باوتلادبع

 نورشعو ىدحإ اهددعو اهتمقر امك « ةطوطخملاو ةعوبطملا ةماعلا نحل بتكب اهتلباق دقو

 بيوصتل رداصملا نم هتلقنام تلعجو اهيف عقو فيرحتو فيحصت لك ىلع هيبنتلا تمزتلاو 21ةدام
 « ةفلتخملا ءارعشلا نيواود ىلإ رعشلا تايبأب تعجرو ء[ ]اذكه نيفوقعم نيب ةملك حيحصت وأ ةرابع

 نأ دهجلا ردق تلواح امك ؛« ثيدحلا بتكو فحصملا يف اهناظم ىلإ ثيداحألاو ةينآرقلا تايآلابو

 . "')اهيف ةدراولا نكامألا ءامسأو مالعألاب فرعأ

 سيلو « شماوهلا يف رداصملا ركذ نم راثكإلا وهف داوملا هذه قيفحت يف هتعبتا ىذلا جهنملا امأ

 .21) «جيرختلا يف ءاصقتسالا جهنم :٠ ب جهنملا اذه ىمسيو « اهنع لقنلا نم راثكإلا

 باوتلادبع ناضمر « ةلجلا ءاملعلل ىنانتماو ىركش لجسأ نأ « ةملكلا هذه ماتخن يف « ينتوفيالو
2 

 مهتقو نم ىنومركأ ثيح « يلع ىلوط دي مهلف ينيرملا ةاجنو ىريغدولا يلعلا دبعو هفيرش نب دمحمو
 5 قيفوتلا يلو هللاو « ثحبلا اذه يف مهدوهجب تدشرتساو « ريثكلاب

 دري مل« أ 4 ةقرو يلإ 47 ةقرو نم باتكلا رخآ يف ءاج ءامسألا نم هيف نونحلي اممو : هناونع رخآ باب كانه فكل
 .رشنلل هانددعأو هانققح « رطم زيزعلا دبعو باوتلا دبع ناضمر ع يف

 .ص . ماوعلا نحل (0)
 )١( ص . ثارتلا قيقحت جهانم ١7١ .

١1 



 5 01 0 ا 0 00002021ب1ب1ًب1

 سس .بذهملا باك عجب داك
 انسجركتوبا زج ثلا هزل هيلا

 ”اعلانح ِزطريَسْسَو الك يدبسلا

 ف امالي انىل دنهل
 نب كال ادبع نيم ع

 كيهسْ نإوزم
 لامير سإر زال
 هجر امن
 !دلفنإوأ
 مآ

 ا
 ىرعا نللللا هع سرها او ةرزهلا يول سلالم م
 بالادب ماب يسم برم ورع نيالا دبع
0 ِ 0 

 انور او“ 00-0 رو ٌمعس اخ ضو
 5 | بقتل ]ردنا

 ب 1 ةقج
1 

 اطاا/ ١



 ةماعلا نحل حالصإ باتك يف رشنت مل تادايز

 ظ بس 00
 يشيل ع دعا و 0 ا

 0٠ 76 0 سوم 1

 0 ل م 0 ل ناس الع

 لياوأزب ةذوخ اههعنا توزخ لعوباَحَريرل 0 درج نامل اب دست هن اننأ

 كلطباب_لطلالعلس نوكلانو لااله اهب ابك 1 اًسايوسنلاشالسادسباما !لرتا ام س انلل

 9 يننوك لك انك ىلا اقل دعمه ١ ' «تعافب شمآَئلانايلؤارطرُش اذا حالص نسحلا

 شارعين رمل امج اكو واطي ضلال لا نعل ثلا حك ١ 00 اف اي.لماعلا
 0 ش 1 للملا لضم انانناق هرمأو

 هي ااهرمت هاشم ب ترا كلا ةلكنألا كلت | عفتني اهرنن والي اشنلا دبلة يممل نونا هش
 ١ لدم كلورلل : يحيرل و سانل ا د

 00000 1 قر 1

 [تشرئا يدق باطل بتلاورلشإلمريئجاتلا ٠
 هذ :لئمللا قى ريقلا دابر

 نادم ءاننلاناانل امنا. الأمان ع دما تلم

 فدل أكو ذو ل علل هي مملاف ميجا هلت لا لس اعز أر

 نئسأملا أمم اياهل خللذ سلو مال ديوسلااب
 عن تاشباشلاوذروسنماملاو اد.اياركر املار

 تارثمالا طم نمو امهعلا كو هيك دس با وزع

 يح تارا مرولعو نابزلا مز ية زثم امزلاو

 نن ءأو دييجمدل انإو مدهزع.ةراثإو طك د اسإو دسح
 0 نأهلخ سال ير كرا تءاق مع ران

 روع اذلإو م دنع شن (١ تي دم مسن لسشسي لزي لذ

 امظق ون ءنا دل 0

 0 ا كا ازعل رمل

 0 يل _
0 

١14 



 تاءاطعلاو تابلقتلا نم نورق : سلدنألا

 كلو ةلشاإ طر تو تزخر خاب
 ري اون'ترامفرانلا دقو مك 20507
 نعي ُدمَرَملا ز يسم تالت ل اور وإ مدعم
 نجم نود يذلار ابحئناوا مخ ارمرعلاب 5

 الم فريح انلف قصالتنو متلي نجرجالا)

 حن انحالم يوارس عة عونضم انبالادبس مالي
 تيبلاب راحت تبيبلل نول ومنو ىرحمل ا

 فولمتفلاور كمون ال ان وظف ورم ن وكيس
 انشلاو تيبلا فوجب وكب يدا ا!تببل)
 نامه ن نحل اربعلا

 تاو اتش اوربدتع هقدر عارم نشوبو
 لا دارج اود

 نيزت ل | اينهل زم ةْسيَع ةنيقملاو ةن ايف سفي
 ل

 . اها وبدقة ورقم بك و
 ري اول.

 ل
10000 

 ل

 بيكوخلا ذك

 رك ئاانكت
 0 طرف 2



 ةماعلا نحل حالصإ باتك يف رشنت مل تادايز

 تس و تجلب و تصضمو ٌتدكم طوق
 هاورلا تففسوو كتبرق امو كصصغز
 تلرحَو لجرل | تكرش و ييرلاو تدر د
 ءوتولوُمب تلعن !عاحاصو ةارملا
 كلْعاَو ن وق لعنا
 رتسلاويلعتل رس او رمال اه تصرعاو ىدلد
 ا ءاجامحو منرمسلا تنخئاو
 "لو لجرل اعد م وقلت لع نول وش

 لعل دو تقلق بانل تلفش
 م درع 7 !تد رخو قطيرمل كتكساذا

 اّصَو هدحبو هرب روهروضوفا عقب ا“ ودمر هو ]حفلا قينف ال ءاجامورلحرلا
 مول ولافي لعن و لوب ةدرص و |يف اع اح
 ال كاين زول وقيد انا ءاصجا وح

 انهو تدر 1 او تمطأ و تنأوخ
 مولا خو ن رولا امو
 بازيلا بالا معربا

 هكر يدلل سوبرا ولا

 !تثيشرا

 نامل تيدزن
 اديه دي اغن م

11 

 لق هدددجل ذكي سل ديال اي ةماعل ازاي هيعنم 1 5 ٠
 رءوس زها وهاك رحال الد نيلدالا و

 عىل |لعو ىلوْسر وه ريعد# انربسلءهدايسو
 2. نيلاَحا | بيررسديلاو | مهشملسو



 باتك يف رشنت مل يتلا تادايزلا »
 « سلدنألاب ةماعلا نحل نالصإ





 تاءاطعلاو تابلقتلا نم نورق : سلدلألا 2-2 ل ل عمل سل سس م ل عع ع

 [ب-أ3]

 ةزمهلا فرح

 .ةفشلا ميظع يأ فاَّقش دوسأ نولوقيو - ١

 سأرأ لجرو « ةفشلا ميظع ناك اذإ (يهاّمشش»و قل  لجر نولوقي هفشأ باوصلاو : ركب وبأ لاق

 بهاذلا نأل هفشأ ليق امنإو 27 لجرلاو ةبكرلا ميظعل لجرأو بكرأو 27 سأرلا ميظعلل يساؤرو

 ةبهاذلا ءاهلا دّرتَق هافش اهعمج يفو ؛ ةهيفش 0 :هرايقحت يف لوقت كنأ ىرت الأ ؛ ءاهلا ةفشلا نم
 هب

 هتفش ىّندأو ءهْتْفش نم كّتَفش تيندأ كنأك « هتملك اذإ لُجرلا تهفاش : لوقت كلذكو « ةدحاولا نم

 ام رثكأ اوأر امل مهنكلو « ءاهلا لصألاو تاوّنَس مهلوقكف تاوفش ةفش عْمَج يف مُهلوُق اًمأف . كنم

 يهفش ةفش ىلإ اضيأ ةبسنلا كلذكو ؛ةفشو ةئس يف كلذ اومهوت ءايلاو واولا ةصقانلا ءامسألا نم بهذي

 .ةيقبلا يهو هتّفاَمشل براشلا / ينعي بارّشلا نم ءانإلا يف امل ًفتّشْملا وهف «فاَّشلا» اّمأو ٌيوفشو

 نإ : هبتعَت اهجوزل برعلا ءاسن ضعب تلاقو . (150 هيف ام عيمج برش اذإ ءانإلا يف ام ًفتشا : لاقي

 , 7 فّأَحُ ةليل ماّنَنو فاض ةليل عْبْشَتَل كنإو فاعجنا َكَتْحْجَضو ْفاّفَتش ال كبش

 . 57١-451 ص لاوضلا داشنإ نم لآللا داريإو ؛ 7170 مقر 107 /7 ناسللا ميوقت ىلإ لخدملا

 [أ-1]

 ءابلا فرح

 ١- نولوقيو ١ فلألا نوُقحليف «ضوعاَي .
 معا 097[ مسا ] اًضيأ ةضوعبلاو 00 عرا تا ربعلاو :ركب وبأ لاق 11

 هيب ب بيبي ت2 2 222-----
 0 را ١/1 4( سأر) ؛ ةدام : برعلا ناسلو ؛ 77 ص. قطنملا حالصإ بيذهت قففقز

 ميظع ناك اذإ مهتسو هّئسأو يهاتس لجر هلثمو 117/1١١ (لجر ) ةدامو « 47/١ (بكر) ةدام برعلا ناسل ()

 ص ؛لآللا داريإو ؛ ١ ١/ ١151 ناسللا ميوقت ىلإ لخدملاو ال7 ص قطنملا الصإ بيذهت : رظنأ . تسإلا

 . 446/١7 (ةتس) ةدآم برعلا ناسلو ؛ 45١
 . ةحيحص اضيأ يهو «اهريغصت» : ةيشاحلا يف 03075

 . 160 ١/ ناسللا ميوقت يلإ لخدملاو ؛ "575 ص لآللا داريإ (176)

 1١١١-٠١١. ص ءايشألا ةيقب يف مجسعملا (05)

 . رداصملا نم يدي نيب اميف هجيرخت ىلع رفعأ مل 11
 ضوعبلاو . . 15/7 ةرقبلا ةروس «اهقوف امف ةضوعب ام ًالثم برضي نأ يحتسي ال هللا نإ ظ : ىلاعت هلوق هدهأش _ (0)

 . سومانلاب ةبراغملا ناسل يف ىمسي

تاح وبأ لاقو البم رشع ةتس ديف نيبو اهنيب « ديف يمح يف ةءام يه :.ةضوعبلا 60(
 ناذهو . ءيط ضرأ يف ةلمر : م

 ١ 770/١-7111. مجعتس ام مجعم : رظنأ ءيط يلبج دحأ ىملسو ىملس يقرش ديف نأل نابراقتم نالوقلا

١ 



 ا ع ةماعلا نحل حالصإ باتك يف رشنت مل تادايز

 ( ليوطلا نم ) : 41 [ ًاكلام هاخأ يئري ةريون نب ] ممتم لاق

 (4") ىكب ْنَم كبيوأ هجولا رح ليولا كل ىشمأف ةضّرُعَبلا باحصأ لثم ىلع
 , (رفاولا نم ) : 477 يلذهلا لاق هجولا شمخي هنأل ؛ «شوُمَحلا هاًضيأ «ٌضوعبلا ١ :لاقيو

 00 طايز يوذ ميمأ بكر ىَغو هيبناجب شومَّحلا ىغو نأك

 . 40 ءاَغَوَغ سانلا نم ءافعضلا تيمس كلذبو يذؤي ال ضوعبلا نم برَض ءاَغوّملاو

 "5 ص لاوضلا داشنإ نم لآللا داريإو 4175 مقر ١195/7٠ ناسللا ميوقت ىلإ لخدملا

 . ١١ا/ ؛ ناسللا فيقثتو ؟ 88 ص فيحصتلا حيحصتو

 [ب-'"١]

 ءاحلا فرح

 ران راعلاو ةوومسلال ىو مختل رول وقر نال

 ؛لَعْفَأ ىنعي لاثملا اذه ىلع ناك ام لك كلذكو « ةرْفصلاو ةَرْمُحلا ُبريَب باوّصلاو : ركب وبأ لاق
 0000 ني بأ كلذ وزر 90 ةرودكلاو ةردكلا : اولاق دقو

 ىّلَحُم ماجلو ىَلَحم فيس نولوقيو -4

 لاقو لاح وهف يلح دقو « ةيلَحت فيسلا تّيلَح دقو «ىلحم»و «لاَح» باوّصلاو : ركب وبأ لاق

 وي لتُق امنإ كلامو : يركبلا ديبع وبأ لاقو ء 770-771 /1:مجعتس عسا ام - و و لصألا ف تسيل 5(

 0 اب لبق ةصئومملا نأ هلوق لق : حاطب

 .١1١١/!/(ضعب ) ةدام .برعلا ناسلو "" -5 , مجعتسا ام مجعم ين تيبلا (87)

 ةدامو انحلا «(شمخ) ةدام 2 برعلا ناسل يف وهو 3 نييلذهلا راعشأ حرش هب لخأ دقو « لخلت اوهو 2

 98/1١5"7. (ىغو)
 طايه يوذ : (ىغو) ةدامو طابش يلوأ : (شمخ) ةدام برعلا ناسل يف (45)
 . 444/8 (غوغ) ةدام برعلا ناسن : رظنا (84)
 .ةروفصلا نيب رفصأو (85)
 ءاملا يف ةرودكلاو 2 ةصاخ نوّللا يف ةردكلا ١ مهضعب لاقو « ةربغلاو داوسلا وحن احنآم 1 ناولألا نم ةردكلا 20

 . ١78/7 ( ردك ةدام . برعلا ناسل : رظنأ « شيعلاو
 1١56 ص« نييرغللاو نييوحنلا تاقبط : يف هتمجرت رظنأ « ه1 75 ةنس يفوتملا مالس نب مساقلا ديبعاب دصقي (8)

 00٠. مقر 1١-71 /9 «ةاورلا هابنإو ؛ ١١7 مقر ٠

١» 



 تاءاطعلاو تابلقتلا نم نورق : سلدنألا ا نا ندد دن وف تام دال ها هو داع دال عانوا لهو تمام و جد

 سلف لثم يلح ىلحلا عمجو ايلح ىلحت تيلح دقو . يْلَح اهيلع ناك اذإ ةيلاح ةأرما لوقت 457 : بوقعي
 32 ل

 .٠80ص لاوضلا ءاشنإ نم لآللا داريإو ؛ 14١ مقر 717 /7 ناسللا ميوقت ىلإ لخدملا

 [بد65 ]

 ءاخلا فرح

 «اثخ» :رقبلا عيجرل نولوقيو 6

 .(91) اشي ىنْخَيروُنلا ىّتَخ دقو «ءاثتخأ» هعمجو «ىثخخ» باوصلاو :ركب وبأ لاق

 "01-0 ص لاوضلا داشنإ نم لآللا داريإو؛ 18١ مقر 559/1 ناسللا ميوقت ىلإ لخدملا

 . /؟ ص حيصفلا تئافو

 [أ735-ب1]

 ١ - (ةمازخ» حيرلا ةبيطلا لوقبلا ضعبل نولوقيو .
 بلاط نب ىبحيل "7 يلع وبأ اندشنأو ىلاعف لاثم ىلع 217 «ىمازخلا  باوصلاو : ركب وبأ لاق

 :(ليوطلا نم ) / : 547 ىفنحلا

 0م(

0) 
1) 
(0) 

285 

205) 

 نييوحنلا تاقبط : يف هتمجرت رظنأ ه "45 ةنس ىفوتملا تيكسلا نب قاحسإ نب بوقعي فسوي ابأ دصقي
 .1؟4 مقر 7١7-7١4 ص. نييوغللاو
 .؛6؟ ١10 ص قطنملا حالصإ بيذهت

 . 7714/١5 (اثخ) ةدام برعلا ناسل

 « حيرلا بيط تبن يهو ثينأتلا فلأب يمارْخلا : ١١ / ١ (مزخ) ةدام برعلا ناسل يفو « ربلا يريخ يه
 اهل « حيرلا ةبيط ةرهزلا ءارمح قرولا ةريغص ناديعلا ةليوط ةبشع ىمازخلا : ةفينح وبأ لاقو ؛ ةامازخ هتدحو

 .ىمازخلا ةحفن نم ةحفن بيطأ ةرهز رهزلا نم دجن ملو : لاق جسفنبلا روك رون
 نييوحنلا تاقبط : يف هتمجرت رظنأ ءه 707 ةئس ىفوتملا يدادغبلا ىلاقلا يلع ابأ هخيشب انه ديري

 . د فيلأت سلدنألاب ةيبدآلاو ةيوغللا تاساردلا يف هرثأو يلاقلا يلع وبأ : ب و 00 مقر ١١١ ص «نييوغللاو
 . يريغدولا يلعلا دبع
 ئرقي ًاحيصف ًاخيش ناكو ةماميلاب شيرقل ىلوم ناك ةفينح نب لودلا نب لهذ ينب دحأ يفنحلا بلاط نب ىبحي وه
 ميظع ناكو 2 يرقرفب ٍناطلسلا تالغ يرتشي ناكو 2 ايلعلا ةربلا اهل لاقي ةماميلاب ةعيض هل تناكو ٠ سانلا

 عيبي اميف ناطلسلا اهعيبي ًالئل اهب مه (رارق موقل ةعايض نم ةعيض بتك ناك دقو « ءاخسلاب اًفورعم ناكو « ةراجتلا
 ... ىمازخلا مش ىلإ لهالأ : لاق اهيلإ لصو املف ٠ نيدلا نم ابراه ناسارخ ىلإ جرخف اهيلع موقلا هرباكف

 تام هنإ : ليقف هنع لئسف « هنيد ءاضقو ةدرب رمأف ربخأُ ةلئاق نع لأسف ديشرلا نوراه دنع هب ىنغ دقو (تيبلا)

 . رهشب كلذ لبق
 ,. 3”؟87/-7؟5115 (ىرقرق) ةدام « نادلبلا مجعم : يف هتمجرت رظنا

 ا



 ا ا ااا ااا ا ةماعلا نحل حالصإ باتك يف رشنت مل تادايز

 . 197 ليبَس تامملا لبق ؟** ىرقرق ىلإ 2 ةرظنو ىمارُخلا مش ىلإ لهالأ
 . 7017 ص ؛لاوضلا داشنإ نم لآللا داريإو ١١70 مقر 758/7 «ناسللا ميوقت ىلإ لخدملا

1" ]] 

 «سمخا فحصملا نم تايأ سمخ ءاضقنأل نولوقيو -17

 (5 ةسمخ نم ءزجلاف سْمُخلا اًمأف .رشع لثم سْمْحا باوصلاو : ركب وبأ لاق

 . "08 ص لاوضلا داشنإ نم لآللا داريإو 180 مقر« 77١ / ؟١ ناسللا ميوقت ىلإ لخدملا

 ,(98 هيوم ةضف نولوقيو -4

 اودارأ مهبسحأو « انه اه تابنلل ىنعم الو« ُةْضْحَمو "19 «ةصلاخ» باوصلاو : ركب وبأ لاق
 . ةتبان 2 (1 0

 7١7. 2 191 ص «ليلغلا ءافشو 184 مقر 77١ / ؟ ١ ناسللا ميوقت ىلا لخدملا

 . 777 /4 (ىرقرق) ةدام نادلبلا مجعم : رظنأ ةماميلاب ضرأ (94)
 , ,. رى , ١579/1 نادلبلا مجعمو 4177 ١/ يلامألا يف تيبلا (95)
 هذه عيمج يف كلذ درّطي ةسمخ نم ءزج :سّمخلاو َسْمَّخلاو سْمَحلا : (7١/1 سمخ ) ةدام برعلا ناسل ذ (40

 1 . سامخأ عمجلاو « مهضعب دنع كلا

 ل ل م(

 3 ميو ُ سم

 اتبني نأ سآلا هيف مه دف ابراش ينمثلا ابراشاي

 اثبنملا بهذلا ءامب جزماو 2 انليل نم بهاذلا ىلإ رظنا
 ١١ / 7/ ١997 خيراتب حتفلا طابرب هتيب يف تايضفلاب ريبخلا رداجلا دمحم دعس ذاتسألا يقارعلا ليمزلا يندافأ (44)

 يف مدختست ال ةضْيلأ ءذه لثم نكل ٠ ةيملعلا ةيحانلا نم ةعيبطلا ة ةيفنلا ةضفلا نع ريبعت يه ةصلاخلا ةضفلا نأ

 . غئاصلا دي يف ةعاوطمو ةبالص رثكأ ةضفلا لعجي
 ص ةيردبلا ةحمللا يف بيطخلا نبا لوقي_ةصلاخلا ةضفلا ريبعت ىلإ ةينفلاو ةيخيراتلا رداصملا يف راشي ام ابلاغو

 غلبي يتلا ةينيلرتسإلا ةكيبسلا لثم رايعلا ةيلاع ةيضف ةكيبس اهنأ ىلع ةصلاخن ةضف مهفرصو : ةطانرغ لهأ نع ٠
 . ساحنلا نم /176 و ةضفلا نم ةدحو 475 ينعي اذهو فلألا يف 47 © اهيف ةضفلا ندعم
 دادغب يف ؛ ةغوصملا يف ةضفلا ةدوج ىلإ ريشت ريباعت ةيمالسإلاو ةيبرعلا نادلبلا فلتخم يف ةضفلا ةعاب نع درتو
 امأ . مهغاصم يف ةديج ةضفل ايروس يف بلح ةغاص مادختسال ةقالع اذهل نأ رهظي ةيلجم بلح ةضف : نولوقي
 : نولوقي برغملا يفو ةباناجو ةمامل ةيضف ةعطق انه لصحي ةجيتنابو «لقصلا ةديج اهنأ ينعتف " ةيلجم " ةملك
 .ضايبلا عصان بيلحلا نول نم تءاج ةيمستلا نأ يلج لكشب حضنيو «بيلح ةضف ١

 . هانتبثأ ام باوصلاو « «هتباث» : لصألا يف )9٠١(

 نفل



 تاءالطعلاو تابلقتلا نم نورق : سلدنألا نا كال ءايانزم د دع لاو دوو اح م مم هن حان لي كاما نالت كا د14 6 كو زج ءان ف اج حالنا واع

 .«حوُل *حاولألا دحاول نولوقيو -9

 لعفأ ال : لاقي « ضرألاو ءامّسلا نيب ءارهلاف مضلاب «حوّللا اًمأف حول ١ بارصلاو : ركب وبأ لاق

 لكو شطْعلا حتفلاب حوّللاو ٠ ضيرع مظع لك  اًضيأ حوّللاو . حولا ىف توُرَن ولو كلذ
 . فيسلا كلذكو اًحول حوليو قربلا آل ردصم حْوّللاو ؛ ناشطع (1"1”حاّيلم

 85 ص « لاوضلا داشنإ نم لآللا داريإو؛ 557 مقر 44 / ؟ «ناسللا ميوقت ىلإ لخدملا
 ناسللا فيقثتو ؛ 75ا/ , 206 2 ١5" ص« قطنملا حالصإ بيذهتو "75 ص. فيحصتلا حيحصتو

 . ؟ ص ةناطرلا ةلازإ ىف ةنامجلاو ؛ ؟197-198-50* ص

 [أ5ص-ب 0]

 . نومضيف «هتبلب 0 ف [ه] ذخأ نولوقيو لب,

 : سيقلا ؤرما لاقو 2١١ «بابل»عمجلاو اًضيأ ٌرْدَّصلا ُةَبَللا و «هتبلب «باوّصلاو : ركب وبأ لاق

 (ليوطلا نم)

 017 لانجاَب 0٠ فو الْزَج اضغ باصأ 2 ”لطصُم َرْمَج اهتابل ىلع نأك

 تجرخف لا ىف هتنعطف 2٠40 يلا ىف هيتقل : 1" لاقف ةلتق الجر فّصوَو ناسرفلا ضعب لاقو
 7 (1) ةبسلا ىف

 . 100 مقر "1851-48 / ؟ «ناسللا ميوقت ىلإ لخدملا

 نانعأ يقالي يذلا ءاوهلا كاكسسلاو , كاكسسلا يف توزن ولو يأ : 5417 / 17 ( حول ) ةدام برعلا ناسل يف 50
 .ءامسلا

 )٠١7( ص. قطنملا حالصإ بيذهت : رظنأ .ةحيحص اًضيأ يهو «حاتلم» : لصألا ةيشاح يف 11" .
 .ناسللا ميوقت ىلإ لخدملا نم ةدايز )1١(

 .تابل وأ 20(

 .«فلو :٠ لصألا يف 226(

 32 َ _َ . 514 , 3١5 ص « ناسللا ميوقت ىلإ لخدملاو 47 ص هناويد يف تيبلا 205(

 ؛ ةبسلا يف ةئعط ةبكلا يف هتنعط : لاقف ؟ تعنص ٍفيك : لاقف ؛ الجر نعط الجر رذنملا نب نامعنلا لأس )1١1(
 املف ؛ هعبتاف مزهنا : لاقو كحضف ؟ سراف وهو ةبسلا يف هنعط فيك : متاح يبأل تلقف ةبللا نم اهتلفنأف
 ةنعط « ةبكلا يف هتنعط : كولملا ضعبل مهضعب مالك نمو « هتبس ة هنعظف « هسرف ةفرعمب لخأيل بكأ ةقهر

 . 198 / ١ (ببك) ةدامو 401 / ١ (ببس) ةدام برعلا ناسل : رظنأ ةّبللا نم اهتجرخأف ةبسسلا ىف
 / ١ (ببك) ةدام . برعلا ناسل : رظنا « هتدشو يرجلاو لاتقلا يف ةعفدلاو « برحلا يف ةلْمَحلا : حتفلاب ةب ١ (١٠م)

4 . 
 ) )1١9(ببس) ةدام «برعلا ناسل : رظنأ . تالا : ةّبسلا ١ / 401 .

١ 



 ا حم وو عا ةماعلا نحل حالصإ باتك يف رشنت مل تادايز

 [أةال-ْب 3]

 ميملا فرح

 .ءابلا نولقثيف (ّيْرَرما نولوقيو ١-

 ريصقلا لجرلا بزرإلاو « ليقثتلاب / (ةَبْرَرإرو فيفختلاب «ةبزرم» باوّصلاو [: ركب وبأ لاق ]
 (زجرلا نم ) : 2 نييوغللا ضعب دشنأو « مُحّسفلا

 21١١ اًيز رإلا حبش ترق فيك
 011 مشرق اًسباي كاتأ امل

 4 ص ع لاوضلا داشنإ نم لآللا داريإو ١/4 مقر ١5 /” « ناسللا ميوقت ىلإ لخدملا

 ؛ 0550-055 ص « ناسللا ميوقتو؛ 786 ص « فيحصتلا حيحصتو 7١١ ص ناسللا فيقثتو

 . 51٠١-4١١ صا" ق « باتكلا بدأ حرش ىف باضتقالاو

 [أ:5-س3]

 .هلوأ مضب اذه نم (ةحوُدْمَما ىف نحن :نولوقيو - ١

 رمألا اذه نع يل لاقيو . حيدان عمجلاو ةَلوُعُفَم نزو ىلع «ةَحوُدْنم» باوّصلاو : ركب وبأ لاق

 اذإ اهضبارم ىف مَا ْتَحَدَتنَأ دقو ٌحادْنأ عمجلاو ٌحْدلا وهو عساولا ناكملا ٌحَدّتنملا و حدُشنمو ةَحودْم

 وبأ لاقو ١١49 ةحودنم بذكلا نع ضيراعملا ىف . 1١7 [ نْيِصْح نب ] نارمع ثيدح ىفو / تدّدبت

 ىَحدْناو ةئطب حاَدْنا دق عستاو هنطب مظع اذإ لجرلل ليق هنمو « ةعّسلاو ةحّسُلا ةَحُودْنَملا : ديبع

 حادناو ةملكلا يف لصأ نونلاو حدْنلا نم ةلوعفم ةحودنم نأل مهو 2١١70 ديبع يبأ نم اذهو (1١*!ناتخل

 )11١( «(بشرق ) ةدام «برعلا ناسلو ؛ / 4 بشرق ) ةدام ,سورعلا جات يف يسعقفلا دمحم يبأل زجرلا ١ /
  4)ةدامو قفل(01١/١١.

 .«ابزألا» ؛ برعلا ناسلاو ؛ سورعلإ جات يف )11١(
 ) )1١7ليقو « لوكألا وه : ليقو ؛ لوي رلا نم ليوطلا مجضلا : فاقلا رسكي ؛ دسألا ءامسأ نم بدراك بشرقلا :
 بشرق ) ةدام , برعلا ناسل : رظنأ . نسملا اضيأ وهو « لاحلا ءيسلا وه : ليقو ؛ نطَبلا بيغرلا وه ( ١ /

 .؟6 / 5 ( بشرق ) ةدام ء«سورعلا جاتو ؛
 )١١( (حدن ) ةدام «برعلا ناسل نم ةدايز « لص ايف تسيل 17/ 1١1 .

 )١١5( ؟ يراخبلا حيحص حرش يف ننسلا العأ / 4 .
 )١11١6( ص ليلغلا ءافش ١9١ , /؟ (حدن)ةدام .:برعلا نأسلو 731.

 )١١5( هانتبثأ ام باوصلاو « ةديبع يبأ : لصألا يف .
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 تاءاطعلاو تابلقتلا نم نورق : سلدنألا 2-2-2 مسد لل ل سس

 ًاضيأ عاستالا ىنعم يف وهو ( حودلا نم ةقاقتشاو ةدئاز هيف نونلاو ةلتعملا لاعفألا نم وهو لعفنا

 ؛ 507 ص.« لاوضلا داشنإ نم لآللا داريإو ٠ 75 مقر "44 / ؟ ناسللا ميوقت ىلإ لخدملا

 : 114ص «قطنملا حالصإ بيذهتو ؛ ١١ص ليلغلا ءافشو ؛؟94 ص «فيحصتلا حيحصتو

 [ب414-[13]

 «ىطخم» اطخلا ريثكلا باتكلل نولوقيو “١

 أطخلاو دملاب ءاطَخلا مسإلاو ٌءاطْخِإ لجرلا أطخأ : لوقت هيف اطْخم بارصلاو : ركب وبأ لاق

 ىتأ اذإ لجرلل لاقيو 1١1021٠7 «ءاطخ آلإ انمؤم َلْيقِيْنأ نمؤمل ناكامو» (١١.سحلا أرقو ء رصقلاب

 يف ىئطْخُت نأل : 21١9 لاقيو 9؟؟ايف ءوطخم ناكملاو طاح روف اعلي دق (ذمعتم بندا

 قرما لاق "1" [ اطْخخأ اذإ ] لجرلا ئطحن :لاقيو نيّدلا ىف 21١07 ىطخت نأ نم رسيأ (98"2قيرطلا
 (زجرلا نم )12١21سيقلا

 الهاك نيطخ ْدِإدنهفهلاي 0202020202020

 . نأطخأ ىنعي

 599: "78 ص ؛لاوضلا داشنإ نم لآللا داريإو 401 مقر 174 / ؟ ناسللا ميوقت ىلإ لخدملا

 ١١١ مقر 19 ص ؛صارغلا ةردو؛ ١48 ص؛ فيحصتلا حيحصتو ؛ 5١8 ص؛ ناسللا فيقثتو
 . 00ص حيصفلا تئاف 7175-7755 ص قطنملا حالصإ بيذهتو ١7١١ ص ناسللا ميوقتو

00 
 ٠ 117 / 7 (حددن) ةدام ؛برعلا ناسل : ا 2110
 ) )1١19ةنس ىقوتملا يرصبلا راسي نسحلا يبأ نب نسحلا ديعس با دس ١1٠١ ؟ نايعألا تايفو : يف هتمجرت رظنأ ه / . ةداملا كلت نم سيلو لتعم هنأل مهو افش يف (11)

 84"-_"لارقم١65ا.

 ا
 امو « ةلمجلا قايس عم بسانتت ال يهو ؛ 7١ / 10 ءارسإلا ةروس# بل لالا يف 0011(

 تلئافو « ١١١ ص. ناسللا ميوقتو 59 ص .صاوغلاةردو 11١ قر 14 نحل ؛نأسللا ميون ميوقت ىلإ | لدملا 0170

 . 88 ص « للا دار ر 0
 ."1/ / ١ (أطخ) ةدام « برعلا ناسلو ؛"537؟ ص(. قطنملا حالصإ يل 2175

 . " ملعلا ' 2 01
 الصإ بيذهت 6176(
 . ١78 / ؟ ناسللا ميوفت يف يهو «.صألا يف 0115(

 14 / ١ (أطخ) ةدام برعلا ناسلو 18 /؟ * ناسللا بوقت ونت ل كمل ؟ ص هناويد يف تيبل 211790

 : سيقلا ؤرما لاق : 7١١" ص , قطنمل الصإ بي مو « ًالطاب يخيش بعلي ال هللاو : هردصو

 . الحالحلا كلملا يلا اك نئطخخ ذ دنه فهل اب
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 اي دا ةماعلا نحل حالصإ باتك يف رشنت مل تادايز

 هرم ًّ . ل 0 0 ف هي

 0م 4م ا لوقي مهضعبو «موشم» لجر : نولوقيو 14

 5 4 0 را 6 3 3 5200 75 ما 55

 « نوميم وهف مهيلع نميو ٌمَوؤَشَم وهف هموق ىلع نالف مئش دقو (موؤُشَم» باوّصلاو : ركب وبأ لاق

 ( ليوطلا نم) : (1179) هيوبيس دشنأو 2140 نيمايمو ميئاشمموقو

 اهيازغ 2119 يول 315 يضرنالاو» يدع يعل هم اسلم قاشنا
 تلق .موؤشم نم ٌةزمهلا تففخ ّنإو «مهيلع اموؤشم ناك اذإ مهمأشي هموق نألف ماش دق : لاقيو

 000 م

 ؛ 5١7 ص ؛لاوضلا داشنإ نم لآللا داريإو؛ 557 مقر 48 /” ناسللا ميوقت ىلإ لخدملا

 ميوقتو ؛ 91" مقر 18ص(«. صارغلا ةردو« 5١1١ ص« ناسللا فيقثتو 584 ص فيحصتلا حيحصتو

 ءافشو 6١ ص « حيصفلا تتئافو « 7317٠١ - 3555 ص« قطنملا حالصإ بيذهتو 187 صءع. ناسللا

 19٠. ص «ليلفلا

 [أه8- ب ]

 نوثلا فرح

 .«توعلما لجر نولوقيو 0
 .2؟؛)هفرعأ الو / موكزمو نونجم ئجم ءاج نإ الإ 1١7 «تعتنمو تعَن ١باوصلاو : ركب وبأ لاف و يف هر

 ص حيصفلا تئافو "55 مقر؛ ١١ / ١68 ناسللا ميوقت ىلإ لخدملاو ؛ 77 , قطنملا حالصإ بيلهت 0(
 "م )م 5) ةدام . برعلا ناسلو 66

 ةنازعخو , "59 ص« قطنملا حالصإ بيذهتو ١/ ١١6 ءهيوبيس باتك يف وبريلا يحايرلا صوخألل تيبلا 0119(
 /١؟ (مأش) ةدام « برعلا ناسلو .ء 78ص(«. صارغلا ةردو « 1٠" ص « ن |فيقثتو ء"54 /4 «بدألا

.714 

 . ًابعان : ناسللا فيقثتو . قطنملا الص| بيذهتو « هيوبيس باتك ىف ((1)

 . مؤشب : ب ناسلو قطنملا حالصإ بيلهت يف 2(
 0000 ُ 2١7 . ١ ص .لاوضلا ءاشنإ نم لآللا داريإ فاضفز
 تعنملاو قبسلاو ةدوجلاو قتعلاب اًقوصوم ناك اذإ تعّتْنمو تعن سرف :0 /17 ( ثعن) ةدام« برعلا ناسل يف 2(”

 0 2 . تعنلا نم ؛ لعتفم وهو هسنج نم هريغ يلع هلضفي امب فوصوملا : سانلاو باودلا نم
 جرخم جرخ نوكي نأ الإ ؛ * 505 ص. لآللا داربإو , "١57 ص. ةماعلا نحلو « ١59 ص. ماوعلا نحل يف 2(

 .هيلع ساقي الو ظفحي امم اذهو موكزمو نوئجم

١. 



 تاءاطعلاو تابلقتلا نم نورق : سلدنألا 2-2-2-2 2202 ل ل عع عع عم ع

 [أ هال]

 نيغلا فرح

 «رمغ» ْتَدَح رومألا برجي مل ىذلا ثدَحلل نولوقيو

 همام ملحم 6 هم نا نقم 2 ١
 ٌرَمُغ دقو راَمْغأ موق نم لعف لاثم ىلع ٌرَمُغ ءارفلا ىورو مسغلاب (رمُغ» باوصلاو : ركبوبأ لاق

 نالف ىف ةرامغلا نيبأ ام : بوقعي لاقو ٌرْمَعي (16ه)
 همم مم عمر

 1 قفدضف] رمُغ رشلا نم ءاهب ءاضيب ( عيرسلا

 ( فيفخلا نم ) : ىشعألا لاقو ةراّمَّعلا ىلإ بسن اذإ لجرلا رَمْغ لاقبو

 نم ) :برقعي دشنأو اًضيأ ٌرْمَغ ةأرما :لاقيو

 .2019لايح نع ْتّصَلق ذإ اهيف ثر فغامف بورحلا تبش دقلو

 . ةوادعو لغ يأ رمغ يلع نالف ردص ىف لاقي ةوادعلاف رمغلا امأف

 حبيحصتو ١١7 ص « ناسللا فيقثتو ؛ "05 مقر ؟948 / ؟«ناسللا ميوقت ىلإ لخدملا

 لاوضلا داشنإ نم لآللا داريإو« لو؟ ص« قطنملا حالصإ بيدذهتو ؛ ١ : ه ص « فيحصتلا

 . 1735 ص

 [أ50-ب1]

 فاقلا فرح

 ١ - ؛ةَعْبُقا ريطلا نم برضل نولوقيو .

 « ناذرجلا ةرجح دنع نوكي ريط وه : برقعي لاق . "0 حتفلاب «ةعَبق »بوصلاو : ركب وبأ لاق
 وبق عبي لجرلا عَبَق :لاقي ءافختسالا وهو عوبقلا نم اهقاقتشاو ,2 117 رَحََجْنا رجحب ىمر وأ عّرَم اذإف سا ىلا ع 9 يس ص ا لس ل 1 ا م4 - 6
 . هبوث يف هسأر لخدأ اذإ

 ؟ 5" ص ؛لاوضلا داشنإ نم لآللا داريإو ؛ "18 مقر ١١١ / ؟ ناسللا ميوقت ىلإ لخدملا

 . 88٠ ص« قطنملا حالصإ بيذهتو

 الو" صو قطنملا حالصإ بيدهت فير

 . يرداصم يف هيلع رثعأ مل (115)
 رار ص ( يوطع ليلخ يزوف قيقحت ) و ه4 ص. ( نيسح دمحم دمحم . قيقحت ) ةناويد يف تيبلا 20

 ناسيك مأ ينكت واو ريغب ةعبق باوصلاو ةعبوق ريطلا نم برضل نولوقيو : ناسللا ميوقت ىلإ لشدملا يف (1)
 . 88٠ ص قطنملا حالصإ بيذهتو؛ 108 //8( عبق ) ةدام برعلا ناسل فدضلا

١ 



 700 ةماعلا نحل حالصإ باتك يف رشنت مل تادايز

 نيشلا فرح

 .ًافلأ ءاجهلا ىف نوقحليو ءياش لكب نوأرقيو «ءياّشلا» نولوقيو -4

 اورعش ول كلذ ىفو « 2١4 ةزمهلاو ءايلا نيب / فلألل هجو الو : لاحم كلذو : ركب وبأ لاق

 . نينكاس عامتجا

 ]١لاب[

 «ثاحشا١لجر نولوقيو 6

 ذحشي امك 2141١ [ مه ] ذحشيو ريسيلا ساّنلا نم ذخأي هنأك» ٌداَحَشش لجر باوصلاو : ركب وبأ لاق
 ًائيشف ًائيش اهنم ذخأيو )١41( [5] ديدحلا رسما

 55١« ص «ءلاوضلا داشنإ نم لآللا داريإو؛ 445 مقر 5١1 / .ناسللا ميوقت ىلإ لخدملا

 ؛68١مقر ٠-١٠١١ ص « صارغلا ةردو ١550« ص« ناسللا ميوقتو 2١١5 ص «ليلغلا ءافشو

 . ١19 ص فيحصتلا حيحصتو

]0) 

 ميملا فرح

 . عيجم١ لكألا ريثكلل نولوقيو -'

 ةعاّجملاو ةعآلجلا ىهو . ٌةعجم ُةَعلَج ٌةأرما لاقي ٍشْحْفلاب ملكتي ىذلا عّيجملاو : ركل وبأ لاق
 اًعجم عجم دقو «هناكم نم حربي داكي ال يذلا قمحألا ٌةَعَجَملا : بوقعي لاقو شاحفإلا ينعي

20319 

 ال ص« لاوضلا داشنإ نم لآللا داريإو 65 مقر "0غ ١/ «ناسللا ميوقت ىلإ لخدملا

 .85/8 ص. قطنملا حالصإ بيذهتو

 . ءايلاو نيشلا نيب : اهلعلو ؛ لصألا يف اذك 204(
 . لآللا داريإو« ناسللا ميوقت ىلإ لخدملا نم ةدايز «1)

 .قباسلاردصملا )١59(
 .*78 / م(عجم)ةدام « برعلا ناسل (147)

0 



 تاءاطعلاو تابلقتلا نم نورسق : سلدنألا 2202-2 د حل نسمع ع اس عع هع

 [ب١48]

 فاقلا فرح

 «نيق» دادحلل نولوقيو كد

 ىتتلا ءاسنلا نم ةنيقملاو « ةّناَيق نيقي ناق : لافي « عانصلا نم عناص لك «نيقلاو» : ركب وبأ لاق
 . (ليوطلا نم ) "449 بوقعي دشنأو اهطشمتو سورعلا نيت

 . اهنيقي 4" انيق نأ ول ىرهلا عودص : "7 اهب اذب دق 7١*4ةحورقم دبك يلو

 ص فيحصتلا حيحصتو ؟ 5٠١١ صا171؟7 صو صاوغلا ةردو ١7١ ١9/5 ص « ناسللا ميوقت

 . لك8 ص. قطنملا حالصإ بيذهتو 0ك

 "ه1 /17* ( نيف) ةدام. برعلا ناسلو ؛ 758 ص« قطنملا حالصإ بيذهتو ١١17 ص صاوغلا ةرد يف ثببلا 2(
 . زاجحلا لهأ نم لجرل يبالكلا رمغلا وبأ دشنأو : هريدصت يف ءاجو

 ةحورجم : برعلا ناسلو « قطنملا حالصإ بيذهت يف 20056(

 , 2 .اهب تدب : برعلاناسل يفو اهأدب : لصألا يف (117)
 . نيق ناك ول : قطنملا حالصإ بيذهتو صاوغلا ةرد يف (0

١ 



 اا اا ااا اا اا ا ااا ااا ااا ااا ا اا ااا ةماعلا نحل حالصإ باتك يف رشنت مل تادايز

 عجارملاو ,داصيلا
 : ةيبرعلا : ًالوأ

 (صفخ ةياور) ميركلا نآرقلا

 :(ه59/4 :ت) يعاضقلا يسنلبلا ركب يبأ نب هللا دبع نب دمحم هللا دبع وبأ «رابألا نبا

 .ةلصلا باتكل ةلمكتلا

 ما1568ه ه ١١17/5 «ةداعسلا ةعبطم : ةرهاقلا « ىنيسحلا راطعلا تزع ةرشن « ىناثلا ءزجلا

 .مالكخا/ طيرجم سحور ةعبطم نأزج 0

 ةعبطلا «توريب ىبرعلا باتكلا راد « سنؤم نيسح قيقحت « لوألا ءزجلا « ءاريسلا ةلحلا

 .م1957 « رشنلاو ةعابطلل ةيبرعلا ةكرشلا :ةرهاقلا «ىلوألا

 : سيق نب نوميم «ىشعألا

 :٠ توريب ؛« ةعباسلا ةعبطلا 2 نيسح دمحم دمحم قيلعتو حرش « ريبكلا ىشعألا ناويد 0

 .ما1987-ه 15 «ةلاسرلا ةسسؤم

 .ما8 )2 بعص راد : توريب .ىوطع ليلخ ىزوف هل مدقو هققح

 (ه 5844 :ت) يدزألا هللا دبع نب حوتق رصن ىبأ نب دمحم هللا دبع وبأ ءيديمحلا

 ,؟مقر ةيسلدنألا ةبتكملا « انئارت ةلسلس «سلدنألا ةالو ركذ يف سبتقملا ةوذج

 .م٠1957١ ةمجرتلاو فيلأتلل ةيرصملا رادلا : ةرهاقلا

 : ىواقرشلا دمحأ «لابقإ

 «ةيمالسإلا برغلا راد : توريب « ىلوألا ةعبطلا « طابرلا رشنلاو ةمجرتلاو فيلأتلل ةيبرغملا

 .ماؤ817-17١

 :(ه047 :ت) ىلع نسحلا وبأ «ىئيرتنشلا ماسب نبا

 ةعبطلا «سابع ناسحإ قيقحت«١ « " ق ١« م ١ ق « ةريزجلا لهأ نساحم ىف ةريخذلا

 .م 191/9  ه ١199 « ةفاقثلا راد: توريب « ةيناثلا

 نان



 تاءاطعلاو تابلقثتلا نم نورق : سئلدنألا همم مم ممم مف همم همم هم دم همم هم ممم هس همم همم همس م هس ممم همس م همم ممم

 :( ه 01/8 :ت) كلملا ديع ني فلخ مساقلا وبأ ءلاوكشب نبا

 ءزجلا . مهئابدأو مهئاهقفو مهيئدحمو مهئاملعو سلدنألا ةمثأ خيرات يف ةلصلا

 تزع ديسلا ةلصأ عجارو هححصو هرشنب ينع « 4 مقر سلدنألا ثارت نم ةلسلس «لوألا

 .م1944- ١/4 ةداعسلا ةعبطم :ةرهاقلا « ينيسحلا راطعلا

 :(ه 5417 :ت) هللا دبع دمحم وبأ « يرب نبا

 ( بتكلا ملاع ) ةلجم « شيورد ىفطصم ديع قيقحتو ةسارد « هقفلا لهأ نم ءافعضلا طلغ
 ١9191 رياربف رياني ه ١54117 نابعش_بجر ١ ع ١1 م « فيلأتلاو رشنلل فيقت راد :ضايرلا

 .8758ص م

 :(ه 541 :ت) يسلدنألا زيزعلا دبع نب هللا دبع ديبع وبأ .ىركبلا

 ةعبطلا ءاقسلا ىفطصم قيقحت «لوألا ءزجلا « عضاوملاو دالبلا ءامسأ نم مجعتسا ام مجعم
 .م 1987ه ١557 «بتكلا ملاع: توريب «ةثلاثلا

 :(ه 617١ :ت) ديسلا نب دمحم نب هللا دبع دمحم ويأ «ىسويلطبلا

 «ديجملا دبع دماحو اقسلا ىفطصم قيقحت  ثلاثلا مسقلا باتكلا بدأ حرش يف باضتقالا

 . م1981" «باتكلل ةماعلا ةيرصملا ةئيهلا : ةرهاقلا

 :(ه ١٠١917 :ت) رمع نب رداقلا دبع « يدادغبلا

 « نوراه دمحم مالسلا دبع حرشو قيقحت « عبارلا ءزجلا « برعلا بابل بلو بدألا ةنازخ
 .م181- ه ١5072 ىجناخلا ةبتكم :ةرهاقلا «ةيناثلا ةعبطلا

 :سيقلا ءىرما

 ةعبطلا ١5 مقر برعلا رئاخذ ةلسلس « ميهاربا لضفلا وبأ دمحم قيقحت « سيقلا ءىرما ناويد
 .م٠199 ٠ فراعملا راد : ةرهاقلا .ةسماخلا

 :(ه 057 :ت) بيطخلا ىلع نب ىيحي ايركز وبأ «ىزيربتلا
 راد تاروشنم : توريب ؛ لوألا ةعبطلا «ةوابق نيدلا رخف قيقحت ةعنص قطنملا حالصإ بيذهت
 .م1987ه 1507" « ةديدجلا قافآلا

 وكن



 دي و سي با ا وما ةماعلا نحل حالصإ باتك يف رشنت مل تادايز

 :(ه17686 :ت) رحب نب ورمع نامثع وبأ ءظحاجلا

 «ليجلا راد :توريب .نوراه دمحم مالسلا دبع حرشو قيفحت «ثلاثلا ءزجلا « ناويحلا
 .م1995-ه15

 :(ه15١0 :ت) ىلع نب مساقلا دمحم وبأ  ىريرحلا

 .ه199١(«بناوجلا ةعبطم : ةينيطئطسقلا «ىلوألا ةعبطلا ٠ صاوخلا ماهوأ يف صارغلا ةرد

 :(١/91:ت) يلبنحلا نبا

 : توريب « ةيناثلا ةعبطلا « نماضلا حلاص متاح قيقحت « ظافلألا مهو يف ظاحلألا مهس

 .م1986- ه0٠15١ « ةلاسرلا ةسسؤم

 : يلاب نبا« يرب نبا« يباطخلا يلبنحلا نبا

 ةعبطلا  ةيبرعلا ةضهنلا ةبتكم « نماضلا حلاص متاح قيقحت « ىوغللا حيحصتلا يف بتك ةعبرأ
 .م 1507-1987 « بتكلا ملاع :توريب «ىلوألا

 :(ه 091 :ت) نمحرلا دبع جرفلا وبأ ءيزوجلا نبا

 م975١ ةفرعملاراد :ةرهاقلا « ىلوألا ةعبطلا « رطم زيزعلا دبع هل مدقو هققح ناسللا ميوقت
 .[ باتكلا اذه رشن ىلع يقارعلا يملعلا عمجملا دعاس]

 :(هالال٠ :ت) دمحم نب ىلع نب دمحأ رفعج ربأ .يراصنألا ةمتاخ نبا

 لاؤسلا داشإو لاوصلا داشنإ باتك راصتخا 1« لاؤسلا داشرإو لاوضلا داشنإ نم لآللا داريإ
 بتر يذلاوهو ,( ها :ت) يليبشإلا يتبسلا ىناه نب يلع نب دمحم هللا دبع وبأ فيلأت
 ةينسحلا ةنازخلا طوطخم ,[ بيرقتو بيذهت راصتخا ماشه نب هللا دبع وبأل ةماعلا نحل هيف
 .(4) ةعومجم نمض « 17110 مقر تحت طابرلاب (يكلملا رصقلا)

 :(ه "88 :ت)« دمحم نب دمح ناميلس ربأ «ىباطخلا

 «يناتكلا فسوي قيقحتو ةسارد يناثلا ءزجلا - ىراخبلا حيحص حرش يف نئسلا مالعأ -
 .م١١1991 ظاكع تاروشنم : طابرلا « ةعبارلا ةعبطلا

 « ةيناثلا ةعبطلا نماضلا حلاص متاح ةساردو قيقحت «نيثدحملا طلغ حالصإ -
 .ما980-ه65 «ةلاسرلا ةسسؤم : توريب

 ا



 0 ل ااا 00001001

 :(هالا/5 :ت) نيدلا ناسل « بيطخلا نبا

 .م19108 « ةديدجلا قافآلا راد :توريب «ةيناثلا ةعبطلا « ةيرصنلا ةلودلا ىف ةيردبلا ةحمللا

 : دمحأ نيدلا باهش « ىجافخلا

 ةعبطلا« رشع يداحلا نرقلا نايعأ دحأ «٠ ليخدلا نم برعلا مالك يف اميف ليلغلا ءافش
 .ه 156  ةداعسلا ةعبطم :ةرهاقلا «ىلوألا

 :(هاكحا :ت) ركب يبأ نب دمحم نب دمحأ نيدلا سمش سابعلا وبأ .ناكلخخ نبا

 ةفاقثلا راد : توريب ءسابع ناسحإ قيقحت « يناثلا ءزجلا نامزلا ءانبأ ءابنأو نايعألا تايفو

 .(تء.د)

 :(هدا/6 :ت) يليبشإلا يومألا ةفيلخ نب رمع نب دمحم ركب وبأ ءريخ نبا|

 ةرشن « فراعملا عاونأو ملعلا بورض يف ةفنصملا نيواودلا نم هخويش نع هاورام ةسرهف

 شموق ةعبطم يف عوبطملا لصألا نع هرغرط ةرابر نايلخ هذيملتو نيديز هرادق هكشنرف خيشلا
 _ه198١ « ةديدجلا قافآلا راد تاروشنم :توريب «ةيناثلا ةعبطلا« مم 1١8481 ةنس ةسقرسب

 .م14

 :(هادالا# :ت) نيسح نب رمع باطخلا وبأ «ةيحد نبا

 « يودب دمحأو ديجملا دبع دماحو ىرايبالا ميهاربا قيقحت «برغملا لهأ راعشأ نم برطملا

 .م ١166 «عيمجلل ملعلا راد :توريب

 :(ه 5557 :ت) يليبشإلا يلع نب دمحم نب يلع نسحلا وبأ « ينيعرلا

 : قشمد « يموقلا داشرإلاو ةفاقثلا ةرازو 2 حوبش ميهاربإ هققح 2 ينيعرلا خويش جمانرب

 .ما955-هاكما 2 ؟ مقر « ميدقلا ثارتلا ءايحإ ةيريدم تاعوبطم

 :(ه 148 :ت) بلعث مالغ « رمع وبأ ,دهازلا

 ةعبطم : ةرهاقلا «ةيناثلا ةعبطلا « دمحأ رداقلا دبع دمحم ةساردو قيقحت حيصفلا تئاف

 .ما545-ه155 «ةداعسلا

 «ىلوألا ةعبطلا يجافخ معنملا دبع دمحم قيلعتو رشن ؛هيلع يتلا حورشلاو بلع حيصف َِ

 .ما944-ه1154 « ديحوتلا ةبتكم : ةرهاقلا

1/ 



 ا ل ةماعلا نحل حالصإ باتك يف رشنت مل تادايز

 :(ه 1/4: ت)نسح نب دمحم ركب وبأ «يليبشإلا يديبزلا

 -يجنطلا تيوات نب دمحمو يسافلا لالع هل مدقو هيشاوح قلعو هصن موق نيعلا رصتخم 5

 «تاروشنم طابرلا ةيمالسإلا نوؤشلاب ةفلكملا ةلودلا ةرازو « ١ مقر ةيوغللا ةلسلسلا

 .(ت.د) ةيبرعلا ةدحولا ةبتكم : ءاضيبلا رادلا

 مقر برعلا رئاخذ ةلسلس ميهاربا لضفلا وبأ دمحم قيقحت نييرغللاو نييوحنلا تاقبط -

 .م ١9/85 «فراعملا راد : ةرهاقلا «ةيناثلا ةعبطلا

 .م١19/4 «فراعملا راد: ةرهاقلا «ةيناثلا ةعبطلا رطم زيزعلا دبع قيقحت ( ةماعلا نحل ََك

 ١ مقر ةماعلا نحل بتك ةلسلس «باوتلا دبع ناضمر ميدقتو قيلعتو قيقحت « ماوعلا نحل 5

 .م9554١« ةبورعلا راد :ةرهاقلا « ىلوألا ةعبطلا

 :(ه 17١6 :ت) ىنيسحلا ىضترم دمحم ديسلا «يديبزلا

 ةعجارمو ىواحطلا ميلعلا دبع قيقحت 2 عبارلا ءرجلا سوماقلا رهاوج نم سورعلا جات

 ةرازو اهردصت ١1 مقر يبرعلا ثارتلا ةلسلس « جارف دمحأ راتسلا دبعو يرثألا ةجهب دمحم

 .م19748-ه ١141 «ةموكح ةعبطم : تيوكلا (اًيلاح مالعإلا) ءابنألاو داشرإلا

 :يريغدولا . يلعلا دبع

 ةكرتشملا ةنجللا تاروشنم « سئلدنألاب ةيبدألاو ةيوغللا تاساردلا ىف هرثأو يلاقلا يلع وبأ

 ةيبرعلا تارامإلا ةلود ةموكحو ةيبرغملا ةكلمملا ةموكح نيب يمالسإلا ثارتلا ءايحإ رشنل

 .م 1987ه "١101 « ةيدمحملا ةلاضف ةعبطم ةدحتملا

 : نيدلا ريخ «يلكرزلا

 . نييالملل ملعلا راد: توريب «5- 5 نآزجلا

 : نيسحلا نب نسحلا ديعس وبأ « يركسلا

 دمحأ ركب يبأ نع « يوحنلا يلع نب سيلع نب يلع نسحلا يبأ ةياور « نييلذهلا راعشأ حرش

 راتسلا دبع هققح (نآزج) ٠ مقر رعشلا زونك ةلسلس« يركسلا نع « يناولحلا دمحم نبا

 . ( ت.د) ةبورعلا راد ةبتكم : ةرهاقلا « ركاش دمحم دومحم هعجار جارف دمحأ
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 تاءاطعلاو تابلقتلا نم نورق : سئدنألا 021 ك2 1 تاب فك دام عل انا ل داو ينل كاع داو اذ د نحو 2 نوادي ا

 :(هام١ :ت) ربنق نب نامثع نب رمع رشب وبأ « هيوبيس

 ةعبطلا ءنوراه دمحم مالسلا دبع حرشو قيقحت - لوألا ءزجلا«هيوبيس باتك
 .ماذ448-ه114 «يجناخلا ةبتكم : ةرهاقلا « ةيناثلا

 :(ه 877 :ت) ناورم نب كلملا دبع نب رمع وبأ «يسلدنألا ديهش نبأ

 هيعضو الك يف يديبزلا نسح نب دمحم ركب وبأ خيشلا هرثن امل بيترتلا مكحمب بيذهتلا -
 .0147 مقر تحن نلبدب يتيبرتسثت بتكم طوطخم « سلدنألاب ةماعلا نحل يف

 . يكم يلع دومحم ةعجارم  يكز بوقعي قيقحتو عمج ,يسلدنألا ديهش نبا ناويد -

 .(ت.د) رشنلاو ةعابطلل يبرعلا بتاكلا راد : ةرهاقلا

 فسوي نيسح 2 عادبإلا ةفسلفو ةيبدألا ةيؤرلا ىف ةسارد 3 عباوزلاو عباوتلا ةلاسر 5

 .مأ1 « يناتكلا ةبتكم :نامع ء شويرخ

 :( هالك :ت) كييأ نب ليلخ نيدلا حالص  يدفصلا

 ايفوص ايأ مسق ةيناميلسلا ةبتكم يتطوطخم نع ةروصم فيرحتلا ريرحتو فيحصتلا حيحصت
 دهعم تاروشنم «لوبناتسا ىف 1514 ثلاثلا دمحأ مسق « يارسوباق بوط ةبتكمو 1

 ١7 دلجملا ثارتلا نويع ةلسلس نيكزس داؤف اهردصي ةيمالسإلاو ةيبرعلا مولعلا خيرات
 . ةيداحتالا ايناملأ تروفكنارف تروفكتارف ةعماج

 :(هم٠ ١ :ت) يكم نبا «يلقصلا

 «ةيمالسإلا نوئشلل ىلعألا سلجملا  رطم زيزعلا دبع قيقحت نانجلا حيقلتو ناسللا فيقثت

 .م1955-ه ١785 « رشاعلا باتكلا ؛«ىمالسإلا ثارتلا ءايحإ ةنجل :ةرهاقلا

 : باهولا دبع ينسح نسح ؛ يحدامصلا

 ثرقلا ءاملع ضعبل سنوتو سلدنألا يف بطاختلا ةغل يف ثحب ] ةناطرلا ةلازإ يف ةنامجلا

 راثآلل يسنرفلا يملعلا دهعملا ةعبطم :ةرهاقلا « هيلع قلعو هققحو هل دهم [ يرجهلا عساتلا

 .م1961" « ةيقرشلا

 :دمحأ «يرهاطلا

 ثارتلا ةودن يف همدق ثحب ؛يخيراتلا مييقتلاو يوغللا مامتهالا نيب ةماعلا نحل بتك

 ةيسلدنألا ةيبرغملا تاساردلا ىقتلم اهمظن يتلا ةءارقلا / قيئوتلا : يسلدنألا يبرغملا

 ا



 ااا ااا ااا ااا ا ااا ا ا ام اع ةماعلا نحل حالصإ باتك يف رشنت مل تادايز

 لاوش 5-5 - 4 : مايأ ناوطتب يدعسلا كلملا دبع ةعماج.ةيناسنإلا مولعلاو بادآلا ةيلكب

 .م١199 ليربا 7١.١9 7١ /ه١1

 فلوو يعامتجالا ةغللا ملعو يخيراتلا ةغللا ملع راطإ ىف اهتيمهأو ةماعلا هل بتك

 . 181- 5ا/7" ص م986١ -ه 1506 ةنس

 : ليقع نبا نمحرلا دبع وبأ ءيرهاظلا

 راد : ضايرلا ( بتكلا ملاع ) ةلجم ءديهش نبال هبيترتو يديبزلل بيترتلا مكحمب بيذهتلا
 .ةهال١6 ص لوألا ددعلا عباسلا دلجملا «فيلأتلاو رشنلل فيقث

 : ناضمر « باوتلا دبع

 2 ىجناخلا ةبتكم :ةرهاقلا «ىلوألا ةعبطلا «نيثدحملاو ىمادقلا نيب ثارتلا قيقحت 3 ججهانم

 .م1945-ه175

 :(ه 186 :ت) لاله وبأ ءىركسعلا

 ةعبطلا «يبلش ظيفحلا دبعو يرايبالا ميهابرا هيلع قلعو هلمكأ ؛ءايشألا ةيقب يف مجعملا
 .م 1975ه "١701 « ةيرصملا بتكلا راد ةعبطم :ةرهاقلا «ىلوألا

 :ىشكارملا «ىراذع نبا

 نالوك س  ج ةعجارمو قيقحت  ثلاثلا ءزجلا « برغملاو سلدنألا رابخأ ىف برغملا نايبلا

 .( ت.د) ةفاقثلا راد : ثوريب ءلاسئفورب ىفيل. إو

 :(ه105:ت) يلاقلا مساقلا نب ليعامسا ىلع وبأ «يدادغيلا

 .(ت.د) ةديدجلا قافآلا راد تاروشنم :توريب . لوألا ءزجلا  ىلامألا

 :(ه 775 :ت) ملسم نب هللا دبع دمحم وبأ« ةبيتق نبا

 «ةيناثلا ةعبطلا « ىلادلا دمحم هسراهف عضوو هيشاوح قلعو هققح «بتاكلا بدأ

 .م 1980 -_ه ١5٠68 « ةلاسرلا ةسسؤم : توريب

١ 



 تاءاطعلاو تابلقتلا نم نورق : سئلدنألا 222202 ع دا او ك3 تدان عدد نتا عقاد دا الاواداء اعل عا هاك امد اماما و كمان

 :دمحم دمحأ« رودق

 (ةيبرعلا ةغللا عمجمةلجم : ندرألا. يخيراتلا مجعملا رداصم نم اردصم ةماعلا نحل ثارت

 - 8١ ص م 194١ ناريزح « يناثلا نوناك /ه ١41١ لاوش  ىلوألا ىدامج ١6 س 4٠ ع

6 . 

 :(ه"55؟4 :ت) فسوي نب يلع نسحلا وبأ نيدلا لامج « يطفقلا

 راد : ةرهاقلا « ميهاربا لضفلا وبأ دمحم قيقحت « ثلاثلا ءزجلا« ةاحنلا هابنأ ىلع ةاورلا هابنإ

 .م1985-ه5٠15١+  ةيفاقثلا بتكلا ةسسؤم : توريب «ىلوألا ةعبطلا « ىبرعلا ركفلا

 :(ه7 :ت) يلاب نب يلع « ينيطنطسقلا

 «ةيناثلا ةعبطلا « نماضلا حلاص متاح قيقحت « ماوعلا طالغأ نع يصقتلا يف مالكلا ريخ

 م 9860١_ه16 «ةلاسرلا ةسسؤم :توريب

 :ثيريب هيسوخ .ورئال

 بادآلا ةيلك ةلجم «يرجهلا سداسلا نرقلا يف« ةتبس يف يوغللا هطاشنو يمخللا ماشه نبا

 7١7 ص 15٠-184 ةنس 7 ع" س ( ثارتلاو خيراتلا ةتبس ةودنب صاخ ددع) ناوطتب

 4١".

 :(ه هالال :ت) ماشه نبا «يمخللا

 ملاعلا عم نواعتلا دهعمو ةيملعلا ثاحبألل ىلعألا سلجملا ١ مقر ةيسلدنألا رداصملا

 .م٠119 ديردم يبرعلا

 :(ه "41/ : ت) دحاولا دبع« يشكارملا

 :ةرهاقلا « ثلاثلا باتكلا « نايرعلا ديعس دمحم قيقحت برغملا رابخأ صيخلت يف بجعملا

 .م1977'ه 1141" « ةيمالسإلا ثارتلا ءايحإ ةنجل ةيمالسإلا نوؤشلل ىلعألا سلجملا

 :(ها/٠" :ث) كلملا دبع نب دمحم نب دمحم هللادبع وبأ , ىشكارملا

 .ما191/7 « ةفاقثلا راد :توريب « ىلوألا

1١:١ 



 0 2 1 ا مج مم ودجر ا تذ ود نقم ا ردع ا ن3 ةماعلا نحل حالصإ باتك يف رشنت مل تادايز

 :(ها/١١:ت) يرصملا يقيرفإلا مركم نب دمحم نيدلا لامج لضفلا وبأ :روظنم نبا

 . ( ث.د ) رداص راد :تثوريب؛« برعلا ناسل

 :زيزعلا دبع ءرطم
 «رشنلاو ةعابطلل ةيموقلا رادلا :ةرهاقلا « ةثيدحلا ةيوغللا تاسردلا ءوض يف ةماعلا نحل -

 .ماكاا-ه المك

 راد : ةرهاقلا . ىلوألا ةعبطلا « باوتلا دبع ناضمر« يوغللا روطتلاو ةماعلا نحل -

 .ماقكال «فراعملا

 ١ ابيبحح ريبلأ ءقلطم

 «فئاوطلا كولم رصع ةياهن ىتح ىبرعلا حتفلا ذنم سلدنألا يف ةيوغللا ةكرحلا

 .ما951/ « ةيرصعلا ةبتكملا تاروشنم :توريب

 :يسائكملا دمحم «ينونملا

 ةودنب صاخ ددع ناوطتب بادآلا ةيلك ةلجم «ةيمالسإلا ةتبس ىف ةقارولا راهدزا نم دهاوش
 .م1988-١51١ ةنس ٠ ع” س 4 ثارتلاو خيراتلا ةتبس

 :نيسح .راصن

 .ها11/6 ؛يبرعلا باتكلا راد: ةرهاقلا 3 لوألا ءرجلا 2 هروطتو هتأشن يبرعلا مجعملا

 م1155

 : يلعلا دبع « ىريغدرلا

 سلجم ( ةيوغل ويسوس ةنراقم ) ةماعلا نحل صرصن لالخ نم يسلدنألا عمتجملا نم حمالم

 م1941 _ه ١5٠01 ةنس "ا/ ع طابرلا  يملعلا ثحبلل يعماجلا دهعملا ( يملعلا ثحبلا )
 . 1١19:1560 ص

 :(هالكك :ت)يدادغبلا يمورلا يومحلا هللا دبع نب ترفاي هللادبع وبأ «٠ ترقاي

 .(ت.د) يبرعلا باتكلا راد ٠ ثوريب(« عبارلا ءزجلا «نيدلا باهش نادلبلا مجعم

١ 



 تاءاطعلاو تابلقتلا نم نورق : سسئلدنالا نأ دوال الا نات عاد كا امال كال ل اى د ع لاك 2 كاد نري لانا مل هارد تاع تكة اقا جداد

 : ةيبنجألا رداصملا : اًيناث

 مراطعسور 4ةعالتاتت“ ل:

 "طع (نطعواع» 8ءونلل آراط1ةنإل : كل 8ةتل]15ؤأ 01 اطع فعدطتع 8432105611 طاق, 01. 7711

 ]نط ال, 4

 آب هقوتم - خلآ 0322838, ل056 2عطعت :

 - 22130105 00010ءعماملعد هد عا 5ةةنط مىل-ةماط لع 160 طتكقتت ثل-آهزرمتل, 169158

 مان 0105 مخعدطعو, 01. 1, 5430230, 1988, ظخكق 0. 2.

 - انه5 00:2 لع 15ه ةررنطقتتل 501:ءامطنق خل- خصص ةعم ملح فس 0ةلانكر, 1ال 2,, [6ااذاق لع

 وان 0105 معدطعو, 701. لن, 542020, 1986, طخذ 05, 1غ 2 .

 5ءدوأمر 0م 1انهأ :

 0 ءوعطت1 ءطانع لعد خعوطاةءطعسد 5عطتتكأالن35, 18320 11 : 20عوزع 8ا1وعو, 2-طع1لعم : 8.].

 تلا 01005

١ 





 يسلدنألا بدألا يف ءامتنالا ةرهاظ

 نافقث نب يلع نب هللا دبع : روتكدلا





 تاءاطعلاو تابلقتلا نم نورق : سلدنألا د ا 2 4 تام نو نك 5 يت ةكس مرو هما ناو رق كان د7 0 22

 يسلدنألا بدألا يف ءامتنالا ةرهاظ

 (*!نافقث نب ىلع نب هللا دبع :روتكدلا

 ثحبلا صلختسم

 اوفقو نويسلدنأ ءابدأ اهلالخ نم ترهظ يتلا ةديرفلا ةرهاطلا كلت دوجو تابثإ ىلإ حبلا اذه فدهي
 قرشملا لهأ تالواحم نم مغرلاب مهتاذ تابثإ نيلواحم قرشملا نم مداقلا لئاهلا يفاقثلا فحزلا مامأ
 لك نأ اوعدأف ةيقرشملاو ةيسلدنألا تافلؤملا نيب طبري نأ مهضعبب ادح امم ةيسلدنألا تاذلا نم ليلقتلل
 يلإ هداعت لب كلذ دنع رمألا فقي ملو . قرشملا يف بتك ليصأ فلؤمل ادس وه سلدنألا يف فلؤم
 نييسلدنألا ءارعشلا لوحف اوهبشف هءارعشو قرشملا ءابدأ نم خسن مه نييسلدألا نيركفملا نأب ءاعدإلا

 ءافلخلاو ةساسلا هيبشت ىلإ رمألا لصوو . هبشملا لاح يف ةصيقن نم هيبشتلا هلمحي امب ةقراشملاب

 .ةيماشلا ندملاب ةيسلدنألا ندملا هيبشت يلإو « قرشملا يف مهئارظنب

 نإ : اولاقو . ماع لكشب ركفلاو بدألا نم ةيسلدنألا ةيوهلا حسم قرشملا لهأ ضعب لواح دقل

 يوس هبدأو قرشملا نع اهزيمت ةزيم نم الو « ةيقرشم نوكت داكت هتيوه حوضوو « بدألا كلذ ءامتنإ

 . ةصاخلا ةيعامتجإلا ناولألا ضعب ركذ

 « بدألاو خيراتلا يف ةيبرغملاو ةيسلدنألا تافلؤملا تاهمأ ىلع هفوقو لالخ نم لواحي فلؤملاو

 تاذلا زربي نأ « ١بيطلا حفنو ةلحلاو برغملاو نايبلاو ةريخذلاو حمطملاو دئالقلاو سبتقملا ١ : لثم

 ركفلاو بدألا ةيديلقتب لوقت يتلا يواعدلا عطاقلا ليلدلاب رحدي نأو « ءوضلا اهيلع يقليو ةيسلدنألا

 . اءادب ديلقتلا يفني فلؤملا نا ولو راكتبإ وأ عادبإ نود ةقراشملا يطخ ىلع هريسو نبيسلدنألا

1118 2118210183710137 01 8181:0116 110706 117 5 
 فلا ذل ا5آخلا آ1118141101 خ1 1111101015 طفلا 11

 مم ةناعسما 1م طحعوستمسع 5منمع 011(1115عهل آملا عأوقتل '1 عاق

 اذه

 آن. مطلسللقط فلن مام

 (م551407)

 ”1طنق 50007 ةلصم 2[ ؟ءئكتمع اطع مطعمه عدنمم 01 6عا1امدعأتم اطقأ ء0انأل 6ع 056
 ةسمتع طع ةسلملطسوادن ؟لاعتم نام 52000 ةضصلزت ذه طع دعم 01 طع تناطتتقل اظعوقكأم2

 , اهبأ « ةيعامتجالا مولعلاو ةيبرعلا ةغللا ةيلك  دعاسم ذاتسأ , ةاروتكد (*)

 ا/ ١



 1 ا و قف درب نحو هعمل ام 3 د 2 وح ا و و يسلدلألا بدألا يف ءامتنألا ةرهاظ

 روق ءمرصتسوع اكمرم طع ظدمأ. 1غ د01 طع طمصص دق متصل اطقأ طغ مملهلانكأصلل 81165 طل

 اطتصلعوو ممقمقف8عل غ0 معمألع (طعتع لعداتسءانخع 1لعماتالل طعوصعط (طعتع 90هءلع5د 02 ةعاك, ةضل
 اطعام اتم عد انطعاطعت لق م0عاقإل 058 م1056.

 1ع وفاعل ماعد ةصل اطتصطعوو اعتعل ام ما1قزن لمجد طع ةصلهتتكأوص ةعطنعا عد عصام لق

 اطغع 56105 ه1 ىختخ ةمل ]1 ةئفطتتع, اطعإل 2150 لعمتعمسل اطع ةرلكاعمعع 0 هم مضللة

 للكانمعاتج ع 1لعمفاوب ذص تاهعقطتتع ةهل ءامتسعل اطقأ طع فصل ةلادكأةق 7015 6نع 20 06

 اطقم استاقأت همك 01 اع 8ةقاع عاق. '1طعقزت ع3حتع تعمر ممعأ هع (طئمصلععع اءورم ةهل-خصلتاتك ةتق

 ظوماعتس ( مقع ه1 1عاعتم) هقسع ؟طتعط طع ءعوعردط]ةد ء. ع. 16ه دمت : طع 85تاقصقهططأ هع طق

 117ءوار كل- فس ملت : اصصصت' 31 0935, 6طقتتاط .١ اةطوط مال "1 ةقتتطتقلا ©[.

 1طع اذ( ةهلكم اهمعاسلع طع م0116ءاقصكر, اطغ هتانعد 0 ةهلحشصلقتات5 ءدعط 02 9طتعط 8

 عارلفم 3 مقتمع 04 هدغ 04 طع دزلرتقم كاتعو., ةمل ههع 00عو ممأ طعام ؟ءءانصو اطع سمان

 لمح عئملتس ع ه4 ةل- فصل هلو ص اطع ءزلعو 02 طع ظوماعتم 260م1.

 8101:6097, طع 8دماعتمعت5 ءقتسعل اطقغ اطع ةعمدع ه2 طءاممعتسع ه2 اطع ةثملقلطوأةم

 7اعطك, ةصل طع هاقتاكوب هك اطعأم 1لعماتاو دععرمعل ام طع هدتعمتفتل ةصل (طعمع مم لتونس ءانابع

 1ءعوطتتع ذم اطعأت" ]1[ عوطنع ءعععمأ 5هدمع 50141 طقم عاملا ع

 1 طع :عوعقمعطعت تعم اطغماسعط اطغ ةعقستسألا و 01 هعالمتسم [616[6م6عق 0 020176 0أط ع 56.

 1ع مقمق8ع0 0 ؟ءاداع اطع كقتسم اطقغ اطع ةهلقلاتكتقم ]1 عيوطنتع 705 هل استامأأتمو 01 طع

 ظوماعم 11عقطتتع ةصل م م2010 اطقأ اطغ فسلمت وأقم ]1 عئوطنتع طفل 15 هدد لعمال ةمه
 هطقموعاعت“ اطقغ لتكاتس عدتكطعل ذغ ظنمدم اطغ طومتعمم ان ععوطبعع ةلاطم اعط اطعم 935 20 عطول

 (طقأ اطع طقمعد ه2 طع خصل هل نوأذهم 111610016 7/616 1

١4 



 تاءاطعلاو تابيلقتلا نم نورق : سئدنألا 2200222-02 - م دم م سد عع ع هس م ع م

 :لخدم

 يف يبدألا لمعلا نإف دعب امأ « هللا لوسر ىلع مالسلاو ةالصلاو « هلل دمحلاو « هللا مسب

 اًقحال ادوجو ١ لثمي هتيادب يف هتلعج ةيعامتجاو ةيدرف ةجاح نعأشن لب « غارف نم لكشتي مل سلدنألا

 مل مهنأكو يسلدنألا بدألا ةيديلقتب لوقلا ىلإ نيثحابلا نم ريثكلا عفد يذلا رمألا ؛237 2« يلبق دوجول

 ةفرعم بدأو « ةوق بدأ : بدألا نم نيعون مامأ اننأ اوملعي

 «يسنيوك يد ١ اهامس امك وأ ملعتلا بدأ وه « ةفرعملا بدأو « ةراثإلا بدأ وه : ةوقلا بدأف

 ثعبنا هنأ كلذ ةوقلا بدأ وه ( يقرشملا بدألا) نألو .217 ةفدلاب يناثلاو « لوألل عارشلا وأ فاذجملاب

 (بدألا) نوكي نأ هذه ةلاحلاو دب الف « لماشلا اهموهفمب ةراضحلاو حوتفلا اهنم تقلطنا ضرأ نم

 خيراتلا ةيادب يف اهبارت ىلع نوكت دقف « قرشملا ضرأو ضرألا كلت نيب يناكملا دعبلل ةجيتنو

 : بدألا نم ناعون يمالسإلا

 . قرشملا نم ةدفاولا ةفقثملا ةئفلا كلت بدأ وهو .« ةوقلا بدأ -

 راهصنا نع جتن يذلا ديدجلا ليجلا نوّكت دعب سلدنألا ضرأ ىلع رهظ بدأ وهو « ةفرعملا بدأو -
 . يسلدنألا عمتجملا نيوكت وأ') ةددعتملا ةيرشبلا رصانعلا

 نيب تنولتو تددعت دق اهاندجول يسلدنألا عمتجملا اهنم نوكت يتلا رصانعلا ىلإ انرظن ول اننإ

 دق نوحتافلا برعلا ناكو « رصانعلا مهأ نم اناك يربربلاو يبرعلا رصنعلا نأ الإ « مجعو ربربو برع

 نيدلا وه مهنيدو« ةبلاغلا ةغللا يه مهتغل تناك: دقف اذهبو « قرشملا نم ةراضحلا مهعم اولقن

 . ةايحلل بسانملا

 « بسحف مهتغلو مهنيد يف سيل نيحتافلا عم قرشملا نم مهيلإ دفو امب ىرخألا رصانعلا ترهبنا

 « ةيبصعلاو ةسفانملاب مستت تاقالع نم مهئطاوم يف هوشياع ام مهعم اولقن دق نيدفاولا كئلوأ نإ لب

 يه ةسفانملا كلت تناكو «لبق نم ةيبرعلا ةريزجلا يف ناك قباس لصأل ةروص ةسفانملا كلت تناكف

 مل ةديدج ضرأ بارت ىلع يقرشم بدأ روهظ ىلإ ىدأ امم لبق نم ناك دق بدأل ةروص دوجول معفادلا

 . 7١ ص « ةرواجتملا ايارملا نم )١(

 . 70 ص « بدألا ةعانص : رظنا (؟)
 مجعو ىراصنلاو دوهيلاو نييومألاو نييماشلاو ةملاسملاو « نيدلوملاو « نييدلبلاب ) اومست نم رصانعلا كلت نم (*)

 1١6-15. ص « ةبطرق ةدايس رصع : رظنا ( . . . ةمور
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 0 ا م يسلدنألا بدألا يف ءامتنألا ةرهاظ

 يقرشم بدأ) وه ةيادبلا يف ةيسلدنألا ضرألا ىلع رهط يذلا بدألا نإف اذهلو « لبق نم هيلع فقي

 ةغللا ملعتب اولغشنا دق « مهريغو مجاعأ نم نييلصألا دالبلا لهأ امنيب ٠ نودفاولا هب ىَّنغت (تحب
 يذلا ركفلا نإف اذهلو مهيلع بجوتي امو مهنيد نوفرعي اهب يتلا ةغللا يهو « 2!” نآرقلا ةغل يهف ةيبرعلا

 .*) (ةيبرعلا ةغللا ) يهف « هتادأ امأ « (نآرقلا) وه هراطإ يف يسلدنألا بدألا لكشت

 ةنس دعب الإ لكشتي مل هنكلو « مهيدل لقتسم ركف ليكشت اولواح دق سلدنألا لهأ نإ : لوقأ
 قفشأ يئنإف اذهلو . ةقراشملا نيحتافلا بدأ وه ةرتفلا هذه لبق ناك يذلا بدألا نإف اذلو ؛ 23ه

 كلت لبق ةقراشملا بدأل يسلدنألا بدألا ةيديلقت يف ضوخلل هقاروأو هدهج عيض نم ىلع ًاريثك

 .ةنسلا

 سلدنألاو "76 تامسلا يودب » هاندجول ةنسلا هذه لبق سلدنألا يف لّكشت يذلا بدألا انأرق ول اننإ
 نم مه هباحصأ امنيب , "© « سلدنألا يف ليق هنأ الإ ةيسلدنألا نم هل سيل نإف اذهلو» « ةاودبلا فرعت مل

 .دالبلا كلت ىلع نيئراطلا

 ماسحراطخلا يبأ و'١''يبالكلا برجألا يبأ رعشو () دايز نب قراطل بوسنملا رعشلا انأرق ول اننإ
 ريمألاو (2 317 يشخملا يبأب بقلملا ديز نب مصاعو 21١0 لخادلا نمحرلا دبع ريمألاو (١١”رارض نبا

 .11-78/ ص ؛ ةطانرغ طوقس ىتح متفلا نم يسلدنألا بدألا : رظنا (4)
 . 7١5 ص « يبرعلا بدألا صئاصنخ : رظنا )0

 . 47 ص « ةبطرق ةدايس رصع : رظنا ()
 , 560 ص ءهسفن رملا 2

 . 4١ ص « يرجهلا ثلاثلا نرقلا ةياهن ىلإ يسلدنألا رعشلا تاهاجنآ : رظنا ()
 يف راشأ دقو . اهدعب امو 77 ص « ةفالخلا طوقس ىلإ حتفلا نم يسلدنألا بد أ : ةباتك يف بدألا كلذ رظنا (9)

 . 9 ص شماه يف اهدصر ىرخأ رداصمو ( حفنلا ) لثم هرداصم ىلإ هشماه
 .ءا7١"١ ص. ١ تو 0 ا ا رو الكلا ةمصلا نب ةنوعج برج اوبأوه(١1)

 ةرتنعب ( رارض نب ماسح ) بقل ذإ « بقللا اذهب ارخآ بقل دق ( لكيه ) امنيب ا
 ام رظناو . ةحصلا ىلإ برقأ همالكو 5١ ص . ةفالخلا طوقس ىلإ حتفلا نم يسلدنألا بدالا : رظنا .سلدنألا
 247 5٠ ص . يرجهلا ثلاثلا نرقلا ةياهن ىلإ يسلدنألا رعشلا تاهاجتا : باتك يف ( برجألا يبأ ) نع بتك
 . برغملا ىلع ادمتعم « يسلدنألا ةرتئعب » هبقل دقو

 .(حفنلا) ةلبق رظناو 57-215 ص ؛ ةالقطلا وقس ىلإ عملا نس يستالا فدا 2 رفا رك درا 60120
 1717-255 ص باتكلا سفن نم جرظناو « سلدنألا ةالو دح هدع دقو 54 2701و . 5797-5199 ص ء ١ج
 ."١5ص اج « ةلحلا : رظنا امهلبقو . 0١5 ص « باتكلا سفن نم ةجو

 :رظناو « 4 لخئادلا بدأ ) نع اهيف بتكامو 97-41 ص ؛ ةفالخلا طوقس ىلإ حتتفلا نم يسلدنألا بدألا : رظنا(١١)
 . 8/57" ص « (لخادلا) بدأ نع هيف بتكامو ؛ يرجهلا ثلاثلا نرقلا ةي لا علال لا تاما

 ١١١؟صضصءلكجا برغملا ىلح يف برغملا : يف هنع بتكام هنا « يشخملا يبأب ٍبقلي « يدابعلا ديز نب مصاع (15)
 ؛ 48-٠١5 ص. ةفالخلا طوقس ىلإ حتفلا نم يسلدنألا بدألا : يباتك يف هبدأ نعو اضيأ هنع بتكامو - 114 «١

 . 58-57 ص . يرجهلا ثلاثلأ نرقلآ ةياهن ىلإ يسلدنألا رعشلا تاهاجتاو
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 تاءاطعلاو تابلقتلا نم نورق سئلدنألا 0

 اهيف دجن ذإ « يقرشملا رعشلا اهفرع يتلا ةيرعشلا صئاصخلا كلت يوحي هاندجول (14) ءاشه نب مكحلا
 كبسلا يف ةناتمو « ةنوشخ اهيف دجن امك "7 «رعاشلا ةايح نم ةدمتسم ١ ةيسورف اهيف دجن امك « ةوق
 لكشتي مل هنأ لب « دعب هقاس دتشي مل « دوعلا يرط لازام وهف ظ « يسلدنألا ركفلا » اهفرعي مل هذه لكو

 . يتاذ بدأك

 دهع ىلإ يمالسإلا حتفلا ذنم سلدنألا ضرأ ىلع رهظ يذلا بدألا نإ : لوقن « اذهلو
 لكو يقرشملا لصألا نم ءزج وه لب ؛ ةروص ىوس لثمي ال بدأ وه ه7-7١1178 يناثلا نمحر لادبع
 دق ةروصلا نأل كلذ ؛ ةروصب سيل وهف « الإ سيل يناكملا دعبلا قرشملا يف ليق ام نيبو هنيب قرفي ام
 .22 يفرعم دعب ىلع يوطنت دقو « لصألا ىلإ فاضت ةميق لمحت

 , مهبدأ يف نيدفاولا كئلوأ ديلقت نولواحي اوأدب ةايحلا مهل ترقتسا نأ دعبو « سلدنألا لهأ نإ

 تهجوتف « برق نع هيلع فرعتلل ( ةراثإلا بدأ )وأ ( ةوقلا بدأ ) ناكمل هّجوتلا الإ مهنم ناك امف
 هوملعت ام رشنل اوداعو ءاملعلا اولباق كانهو اهلك نكت مل نإ ةيتاذ اهمظعم يف تناك يتلا تائعبلا
 يه امك سردلل ناكم ىلإ تلوحت ىتح ميلعتلل اًقلطنم دجاسملا نم نيذختم « ماكحلا نم عيجشتب

 اهموهفمب ( ةفاقثلا ) لمش ىتح ميلعتلا روطت مث « ةيبرعلاو ةينيدلا مولعلا اهنم تقلطنا ذإ « ةدابعلل ناكم
 . 39 ماعلا

 نم نيدفاولا ىلع اًفقو بدألا دعي مل هروهظبو « نييقيقحلا نييسلدنألا ءابدألا نم ليج لوأ رهظ مث

 ةدمتعم ضرأ بارت ىلع ديدج بوث يف رهظت ةراضحلا تأدبو ,214 لبق نم لاحلا ناك امك قرشملا

 ب ءادتبا ال اميمتت تناك دقف اذبو « ىقرشم ثوروم ىلع

 روهظب مث قرشملا ىلإ اهباحصأ ءامتنال ةيقرشم تناك اهتيادب يف ةيسلدنألا ةراضحلا نإ: لرقأ

 تأدب مث « ريثأتلا قطانم ةاكاحم يف تأدب ةليصأ ةيبرع ةفاقثب فقّتتو مّلعت يذلا ديدجلا ليجلا

 طوقس ىلإ حتفلا نم يسلدلنألا بدألا يباتك ىف (ه18١٠-١٠5 ىضبرلا ماشه نب مكحلا ) بدأ نع بتكام : رظنا )١15(
 7 ل ا

 . 44 ص « يرجهلا ثلاثلا نرقلا ةياهن ىلإ يسلدنألا رعشلا تاهاجنأ (15)
 ,؟١ ص « ةرواجتملا ايارملا : رظنا ("0)

 .اهدعب امو /8 ص ؛ ةفالخلا طوقس ىلإ حتتفلا نم يسلدنألا بدألا : رظنا (1)
 )١( ص «. قباسلا ردصملا : رظنا 8١.

 . 7717 ص ,  ج . برعلا بادآ خيرات : رظنا (19)
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 0000 يسلدنألا بدألا يف ءاسمتنألا ةرهاظ

 اوبأ قفألا اذه لهأ نإ الإ » : ماسب نبا لوق يفانلو . . . ةيملع تالحرو « ةيبدأ تاطالبو « تابتكمو

 قافآلا كلتب قعئ ول ىتح ؛ ةداتق ىلإ ثيدحلا عرجر ةداتعملا مهرابخأ ىلإ نوعجري ٠ قرشلا لهأ ةعباتم الإ

 مهرابخأو ؛امكحم اباتك كلذ اولتو . اًمنص اذه ىلع اوثجل اًبابذ قارعلاو ماشلا ىصقأب نط وأ , بارغ
 ةيلالقتسالا كلت روهظ ىلع ةلالد . ') « ... ةيذرلا خانمو , ةيصقلا ىمرم ةرئاسلا مهراعشأو ٠ ةرهابلا

 تناك ةخرصلا كلت نإ لوقن نأ انناكمإب نإ لب « هدالب يف دوجوم وه ام كرتو ةيديلقتلا دض ةخرصو

 نيرخآلا مامتها هلالخ نم ريثيل ةراثإ بدأ ىلإ يفرعم بدأ نم هدالب بدأ ليوحتل يساسألا قلطنملا

 . ريغلاب نيرثأتم اوناك نأ دعب مهيف ٌرثؤيو
 دق مهنأو ٠ نيركفملاو ءاملعلا نم اهيف هدالب نأ قثو نأ دعب الإ ةخرصلا هذه خرصي مل ماسب نبا نإ

 لهأ ركف يف ةقثلاب هروعش الولف « كلذ يف اقحم ناك دقو « هب دتعُي نأ يغبني اًعيفر اًيملع اًئارت اوفّلخ
 . « ةريزجلا لهأ نساحم يف ةريخذلا »ب موسوملا سيفنلا هباتك فيلأت ىلع مدق امل هدالب

 مهطبرت يتلا روذجلا كلت اوسني مل مهنإف مهتاوذ نع اورّبع دق اوناك نإو سلدنألا لهأ نإ

 هانركذ يذلا هباتك يف ىضم دق هنأ كلذ ىلع ليلدلاو ةيديلقتلا ركني مل هسفن ماسب نبا ىتح «قرشملاب

 بدأ راهظاب مهتاوذ نع ريبعتلا اولواح دق مهنإ « هتميتي يف يبلاعثلا هيف ىضم يذلا قيرطلا سفن ىلع

 «ناكملاب ةددحملا تاذلا يف سلدنألا لهأ ركف امل ةقراشملا ءالعتسا الولو « ( ءامتنالا ) نع رعي

 الو « يناكملا دعبلا الف « يقرشملا بدألا هنم قلطني يذلا هسفن قلطنملا نم مهبدأ يف نوقلطني اوقبلو

 لهأ ءامتنا نم مغرلا ىلعف « ةقراشملا نم ادودص اودجو دق مهنأ الإ « رثؤتس ةيسايسلا تافالتخالا

 لهأ نأ الإ « خيرأتلاو مدلاو نيدلاب ةلص اهل قئالع ةعومجم نم قلطني ءامتنا قرشملا لهأل سلدنألا

 نولتب تنولت سلدنألا لهأ بدأ يف تاءامتنا ةعومجم روهظ ىلإ ىّدأ امم « كلذك اونوكي مل قرشملا

 تاحفصلا يف ثحبلا هشقانيس ام اذهو يسلدنأ ءامتناو يقرشم ءامتنا: اهبلغأ نكلو « عمتجملا روذج

 .ةقحاللا

 : يسلدنألا بدألا يف ءامتنالا ةرهاظ

 سلدنألا ضرأ بارت ىلع رهظ يذلا بدألا كلذ يف نأ دجن ذإ ؛ ةقيقح يهام ردقب ةرهاظ تسيل

 . يسلدنأ ءامتناو يقرشم ءامتنا : نيئامتنا

 هتبورعبو هلصأب زازتعالا نم يبرعلا هيلع عبط يذلا عبطلا ليبق نم ءاج دق يقرشملا ءامتنالاف

 هبدأو هتغلو هنيد رشن لالخ نم اهبيرعت ىلع هعم نمو وه لمع ةديدج ةئيب ىلإ لحر ام اذإف « هنطوبو

 :1؟ ص 1م: 1. . . ةريخقلا : رظنا فلؤملا ةمدقم نم (1)
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 تاءاطعلاو تاسلقتلا نم نورق : سئلدنألا 00 0100101011

 هتئيبب هبشأ ةئيب ىف شيعي لاز ام هنأو 2 ةبرغلا مدعب هرعشت ةايح ريفوت يف هنم ةلواحم كلذو “ب هتراضحو

 ديدجلا نطولا نم لعجيل هعم هديلاقتو هتاداع لقني نأ هدهج ردق ًالواحم « تافاسملا تدعب نإو ىلوألا

 .("1) اهنع لصفنمب سيلو ةقباسلا هتئيبل اذادتما

 رصانعلا نيب نم ىوقألا سنجلا نم مهنأ ةصاخ ضرألا كلت ىلإ اولخد امدنع برعلا هعف ام كلذ

 بيرعت اوعاطتسا ذإ « هب اوتأ امب نكلو مهددع يف سيل سلدنألا ضرأ بارت ىلع تشاع يتلا ةددعتملا

 اهب نوبطاختي يتلا ةصاخلا مهتغل مهل ناكو ىراصن اوناك ةيبلاغلا نأ نم مغربلاف «٠ سلدنألا

 .9"2 مهل اًناسل ةيبرعلا نم نيذختم مهتغل رجه يف اوذخأ دق مهنأ الإ « مهتابتاكم يف اهنومدختسيو

 دي ىلع مث « ةالولا دي ىلع اهؤانب رمتسا ةديدج ضرأ ىلع ةيقرشم ةراضح برعلا ىنب دقف اذهلو

 نأ ةبارغ الف اضيأ اذهلو "1 « مألا نطولل اًدادتما » دالبلا هذه لعج يف ةبغرب مت كلذ لكو « ءارمألا

 برجألا يبأ لثم نيفقثملا نم نوئراطلا هلاق « ةلهو لوأل كلذو اًيقرشم ابدأ سلدنألا بارت ىلع دجن

 : 29 لاق يذلا ةمصلا نب ةنوعج

 م ِ .
 ادوروود علا اهل عيطتسي ال ةدوروم ةعيرش ليمصلا نود

 اثوجولانيال اذجم تيوحو العلا تاتشأ تعمجو ىرولا تف

 اديلو ءاسنلا لمح الو «اًفيس سراف لمحت الف تكله اذإف

لاق يذلا رارض نب ماسح راطخلا يبأ لثمو
 : 2 ساوح نبا رأثب ذخأ امدنع 

 لماع ريغ ئرما ىعس هب تيعس يننأ ربخي ساوح نبا تيلف

 لياسملا يف تعرص ليخن عوذج مهنأ بسحت نيعست هب تلتق

 يلمانأ اهنم تينثتسا امو يفكب هتيرتشا عابت ىتوملا تناكولو

 2710 يلا ىلع نبي يقلل مهترصن ىلع نييناورملا ماكحلا اًبتاعم لاقو

 . ١177 ص « سلدنألا يف يبرعلا بدألا : رظنا 221(
 ) )1١ص « ؟ج « يبرعلا بدألا خيرأت :رظناو , ةحفصلا سفن ء هسفن ردصملا : رظنا 8 .

 ١54. ص « سلدنألا يف يبرعلا بدألا (1)
 ردصملا :رظنا 2 ةيسيقلا ريبك متاح نب ليمصلا حدم يف تليق دقو 2 7107 ص 2 جا 2 ةطاخحالا يف تايبألا

 .؛ةص ؛ ؟ ج«يبرعلا بدألا خبرات :رظناو ؛ 5507-358 ص ءاج٠ حشنلا :اًضيأ رظناو « "50 ص « قباسلا

 .ا١١'ضصءاع « ةلحلا : رظنا 2(

لا نم يسلدنألا بدآلا نم اهتلقن دقو « تايبألا بيترت يف فالتخا عم 184-10 ص ؛ قباسلار دصملا : رظنا 09(
 حتف

 . 2/7 ص كج« يبرعلا بدألا خيرات باتك يف ةدوجوم ىلوألا تايبألا ةثالثلاو « 57 ص « ةفالخلا طوقس ىلإ

1١67 



 2 1 2 1 2 يسلدنألا بدألا يف ءاسمتنألا ةرهاظ

 لدع مكح اوفصنت مل نإ هللا يفو انءامد اًسيق ناورم ينب مئأفأ
 لضفلا هل مت ناك نم اوملعت ملو «طهار جرم » اودهشت مل مكنأك

 لجر الو دعت ليخ مكل تسيلو انرودصب ىغولا رح مكانيقو

 لكألاو براشملا اهنم مكل باطو ابخ دق برحلا دقاو متيأر املف

 لعف اهل_تلمع ام متنأو ءالب انل نكي مل نأك اًننع متلفاغت

 لسعنلا مدقلاب ةاقرملا ىلع تلزو ةرم برحلا تضع نإ ارعزرجت الف

 : 180 هدئقشب هراد ىلع نويئاطلا راغأ امدنع لاق يذلا 2" متاح نب ليمصلا لثمو

 عئاقولا يلع تنثأ اونكس نإف يلصنمو يحمر لعف نع انمي اولس

 روص اهيف ىكاح دق رعاشلا نأل كلذ ؛ اهتيقرشمب كشي ال ةقباسلا ةيرعشلا تايبألا ءىراق نإ
 ليق دق هنأ ىوس هيف ظح سلدنألل سيل يقرشم بدأ وه بدألا اذه نإ لوقن اذهلو 2290 ةيقرشم ةيرعش

 كلذ تدعت لب . مهركذ قباسلا ءارعشلا ىلع اًفقو نكت مل ةيقرشملا ةعزنلا هذه نأ ىلع « اهضرأ ىلع

 يتلا مهدالب ىلإ | اًئينح مهدنع دجن نأ هذه ةلاحلاو دبالو « ةيقرشم مهلوصأف « مهسفنأ ماكحلا ىلإ

 ام سلدنألا يف ددج يذلا كلذ هسفن لحادلا ريمألا كئلوأ نمو . اهفنك يف مهلهأ شاع وأ اهيف اوشاع

 .0"2ةيومألا ةفالخلا ملاعم نم قرشملاب سمطنا

 يسابعلا روصنملا ةفيلخلل ةوعدلا عطقو , همكحل سلدنألا تنادو . رومألا هل ترقتسا نأ دعبف

 لامشلا يف رصق هل ماقأ دقف ؛ اهيلإ نحي ناك يتلا هدالب ىسني نأل ةاعدم هلك كلذ نكي مل .©77 هلآو

 قشمد نم ةبرقم يف هانب يذلا قرشملا يف ماشه هدج رصقب هركذيل ةفاصرلا هامسأ ةبطرق نم يبرغلا
 نمض نم ومندت اهآر امدنعف « قرشملا نم تءاج ةلخن سرغ رصقلاب تطاحأ يتلا قئادحلا يفو

 دشنأف « ةلخنلا هذه نطومو هنطوم ركذتي هتلعجو .22') هناجشأ تجاه ةقيدحلا يف ىرخألا راجشألا

 امو "7 ص « ١جع ءاريسلا ةلحلا : يف هنع بتك ام رظنا « يبالكلا نشوجلا يذ نب رمش نب متاح نب ليمصلا وه 2
 . اهدعب

 ص « هسفن رئصملا 230

 .27 ص٠ يرجهلا ثلثا نقلا ةياهن ىلإ يدنا عشا تاماجنا ١ رظنا (9)
 1١9 ص ١اج؛ حفتلا : رظنا (0)

 ا
 . 08 ص ؛ ةيلقصو ايئابسأ يف يبرعلا رعشلا :رظنا ()

١6 



 تاءاسطعلاو تابلقتلا نسم نورق : سئلدنألا 2224 21 دمنا داط ناو نك حش دوم كره ن5 ع1 2 داك عع ردت نست يد 255352

 لخنلا دلب نع برغلا ضرأب ثءانت ةلخن ةفاصرلا طسو انل ثدبت

 يلهأ نعو ينب نسع يئانتلا لوطو ىونلاو برغتلا يف يهيبش : تلقف
 يلثم ىأتنملاو ءاصقإلا يف كلثمف ٌةييرغ اهيف تنأ ضرأب تأشن

 :(24) (قرشملا) ىلإ اًقوشتم ىرخأ يف لاقو
 ضعبلمالسلا ضعب نمرسقأ 22 يضرأ تيفلا تقارل اولا
 ضرابهيكلامو يدادؤفو ضرأب تملع امك يمسج نإ

 5 و و * ٠ . »و

 ةوسق نم مغرلاب لصألا هدالبل قداصلا ءامتنالا كلذ نع ربعي ناك لخادلا نمحرلا دبع نإ : لوقأ

 كلملادبعو « ديزي هنباو ةيواعم ربق اوشبن ١ دقف « كلذ ملعي هسفن لخادلاو ةيمأ ينب ءارمأ دض نييسابعلا

 « اًحيحص همسج دجوو « ةفاصرلا يف هربق نم ماشه ةثجو قباد يف ناميلس ةثج اوجرخأو « ناورم نبا
 ضرألا لماعي مل لخادلا نإف كلذ نم مغرلاب ؛ "*0«هدامر اوًرذو هوقرحأ ةدلج نينامث هودلج نأ دعبو
 صّلختي نأ عطتسي مل هنإف مهل عضخي ملو سابعلا ينب ةوعد ركنأ دق ناك اذإف , ةسايسلا ةلماعم ركفلاو
 37 :نيروحم لوح راد دق هل بسن وأ « هلاق يذلا رعشلا نأ دجن اذهلو « هضرألو هلهأل نيفدلا ةبح نم

 نينحو قوش رعشو «رخفو ةسامح رعش

 « قرشملاب هقلعت ىدم رهظأ نينحلاف  ""”برغملاو قرشملا نيب هتاذ راطشنا ىلإ ىدأ امم اذهو

 دجم نم هكردأ ام مغر هقامعأ يف ايوق روعشلا اذه لظ دقو . درشتلا نم اهاناع يتلا ةرارملا قمع نعو

 « سلدنألا يف هتكلممل يفاقث دجم نيوكت ىلع هصرح ىلإ ىدأ روعشلا كلذ « 2406« كلم نم هداشو

 « هنينح نع ريبعتلل ةصرف هيف دجو دقف « قرشملا هدالب هردصم يذلا ركفلا ىوس همامأ نكي ملو

 يه لب ؛ لخادلا نمحرلا دبع ريمألل تسيل تايبألا هذه نإ ليقو , "/ ص ١ ج « ةلحلا يف تايبألا : رظنا 0
 يبرعلا رعشلا « لحخادلا نمحرلا دبع مايأ سلدنألا ىلإ لحد امدنع اهلاق مكحلا نب ناورم نب رشنب نب كلملادبعل

 .50 ص « ةيلقصو اينابسإ يف
 «لخادلا لبق سلدنألا ىلإ لخادلا حلاص نب ةيواعم يضاقلل يراجحلا اهبسن دقو « "8 ص . قباسلا : رظنا ("4)

 .7١٠"-7١١ص ١ج ؛ برغملا :رظنا

 .04 « ةيلقصو اينابسإ يف يبرعلا رعشلا : رظنا 2(

 .""6ص « قباسلا : رظنا (”)

 .”"5ص «. قباسلا : رظنا ("10
 . ةحفصلا سفن . قباسلا عجرملا (1)

 اوم



 6 1 ا م لاا لا ا يما ال يسلددنألا بدألا يف ءامتنألا ةرهاظ

 نم ةرهمج اًهمأف ١ اهيلإ ةرجهلا ىلع عجش دقف « "97 « مألا نطولل اًدادتما ديدجلا نطولا ١ نم لعجيلو

 ,(41) نييسابعلا شطب نم نيرافلا نييومألا نم ريثكلا اهّمأ امك :(4') « هئابدأو قرشملا ءاملع

 نم تقلطنا ةيركف ةدعاق اهيف تنّوكت دقف « سلدنألا دالب ىلإ اودفو نيذلا ةقراشملا ةرثكلو

 (49 حالصإلا بورضو مولعلا لك تلمش ىتح تروطت مث نآرقلا ةءارقو نيدلا رومأ ملعتل دجسملا

 ناك يذلا هسفن قيرطلا ىلع اوضم دق هدعب اوتأ يذلا ءارمألا نإف « لخادلا نأش وه اذه ناك اذإف

 مهنأ لخادلا نيبو مهنيب قرافلا نأ الإ « اًيركفو اًيسايس ةيوق ةلود نيوكت نم هيلإ حمطي مهتلود سسؤم
 مهسوفن يف هسرغ يذلاءافولا كلذ « يقرشملا ركفلل مهنم ًءافو نكلو « سلدنألا يف اوشاعو اوّبش
 , 457 يدادغبلا دعاصو « يلاقلا لثم ةقراشملا ءاملعلا ةوعدب اومتها دق مهدجن « مهتلود سسؤم

 : سلدنألا يف يقرشملا بدألا

 7١5 يناثلا نمحرلا دبع دهع لبق سلدنألا ضرأ ىلع رهظ يذلا ركفلا يف انثحب ول اننإ : لوقأ

 : اهنم « بابسأ كلذلو « اًيقرشم ءامتنا دعي هيف ءامتنالاو « اًيقرشم هاندجول (ه 18

 وه مهنع ردص يذلا بدألا نإف كلذلو ؛ برعلا نم اوناك مهنم نيملعتملا ةصاخ نيحتافلا نأ

 سيل يذلا ناكملا كلذ « ناكملا الإ ماشلا وأ قارعلا وأ ةريزجلا بدأ نيبو هنيب قرف الو « يقرشم بدأ

 . هيف ليق هنأ ىوس هيف ظح نم هل

 اذه يفو « مهلوح نم ةئيبلاب الو ضرألاب اورّئأتي مل سلدنألا ىلع نيئراطلا نم نيملعتملا نأ -
 . ءامتنالا ىلع ةلالد

 لخادلا رصع بدأ ىلإ كلذ ىدعت لب «ةالولا رصع بدأ دنع فّقوتي مل يفرشملا ءامتنالا نأ -
 .هآد8-5 ماشه نب مكحلا هديفح بدأو

 . 154 ص « سلدنألا يف يبرعلا بدآلا (9"1)
 نب يريخو يبلكلا ثعشألا يبأ كئلوأ نمو . 4" ص . يرجهلا ثلاثلا نرقلا ةياهن ىلإ يسلدنألا رعشلا تاهاجتا (4:)

 . مكحلا نب ناورم نب رمع نب كلملا دبعو « زيزعلا دبع نب رمع وخأ زيزعلا دبع
 .44 ص « سلدنألا يبرعلا بدألا : رظنا 2

 . 4" ص . يرجهلا ثلاثلا نرقلا ةياهن ىلإ يسلدنألا رعشلا تاهاجتا : رظنا (41)
 يرذعلا دمحم يبأ لثم دعاصو يلاقلا ريغ كانهو . 45 ص « . . . فئاوطلا رصع يف يسلدنألا رعشلا : رظنا (؛)

 . ةحفصلا سفن « قباسلا رظنا ءقرشملا نم تادفاولا تاينغملا ىلإ ةفاضإلاب

 امك



 تاءاطعلاو تابلقتلا نم نورق : سئدنألا ه1 زب وت ةان 2 تن هل د داود د جف ع نان ا 08 كوت نا جت 2

 يف دعب اميف ترهظ يتلا عورفلا ىدل رمتسا دق لوصألا ىدل دجو يذلا ءامتنالا اذه نأ ىلع

 مهليضفتو « ةقراشملا ءارعشلا سلدنألا ءارعش هيف ضراع يذلا رعشلا ةرثك كلذ ىلع انليلدو «سلدنألا

 ."ةراضحلا هنم تقلطناو « رونلا هنم عش ناكمل بح نم كلذ يف نيقلطنم هيف رهظي املو قرشملل

 0 رعاشلا لاف

 قاقحتساب لضفلا زاح قرشلا اهيرغو دالبلا قرش ىوتسيال

 قافآلا ةملظ بقعت ءارفص ةبيثك بورغلا يف اهيلإ رظناو

 قارف مزعب ايندلا نذؤت نأ اهبرغ نم اهعولط مويب ىفكو

 ىلإ نيلصاولا ١ كئلوأ نم وهو « يقرشم اهلئاقف « اهب ججتحي ال تايبألا هذه : لئاق لوقي دقو
 نودّتعي « كلذك مهاندجول مهسفنأ نيبسلدنألا رعش يف انرظن ول اننإ لوقأ يننكل « 0*4 « سلدنألا

 (437 : مزح نبا لوقي « ارهاظ نكي مل نإو ىتح قرشملاب

 برغلا يعلطم نأ يبيع نكلو ةرينم مولعلا وج يف سمشلا انأ

 بهنلا يركذ نم عاضامىلعدجل 2 علاط قرشلا بناج نم يننأ ولو
 بصلا فلكلا شحوتسي نأ ورغالو ةبابص قارعلا فانكأ وحن يلو

 لك مامأ ئهش لك نورقتحي اولازام سلدنألا لهأ نأ ىلع ةلالد اًضيأ لوقلا اذه يفو « هردق عفرت ةناكم

 . ةقراشملا م امأ نوفقي امدنع مهنم نّدكمت يسفن فعض ىلإ ىدأ امم مهجاتن ىتح يقرشم

 دقف» اذهلو « لوصألا بحو ءامتنالا قلطنم نم مهركف يف اوقلطنا دق سلدنألا لهأ نإف « انه نم

 ريثأتلا اذه فقوتي ملو « يسلدنألا رعاشلا نادجو يف ةيوقلا هتارايت رفحي يبرعلا يرعشلا ثارتلا لظ

 قلطنم نم هبدأ يف قلطني يسلدنألا بيدألا يقبل اًحضاو ءالعتسا ةقراشملا ءالعتسا الولو (41 «ام موي

 : هتاذ يف رّكف املو 2 مالسإلاو ةبورعلا

  قباسلا : رظنأ ءه64 . تاريبج نب دمحأ نب دمحم اهلئاقو « 517 ص ؛ ؟ج ؛ ةطاحإلا : يف تايبألا رظنا 2:5(

 .؟51-١99 نم تاحفصلا
 77١. ص « قباسلا : رظنا (:4)
 يفو 2 ١14 ص « [ يف ةنغ بنتك ان نظنا ه4 85 ت44 مح نب ديفسأ نب دمحأ نب ىلع دمحم وبأ (050

 ( ١17 ص شماه يف مزح نبأ ةمجرت رداصم ققحملا دصر دقو اهدعب امو ١١7 ص «. ١م. ١ق « ةريخذلا

 . ”١/7 ص « ١م“ ١ق « ةريخ ْ تايبألا رظناو

 . "١١ ص . يرجهلا ثلاثلا نرقلا ةياهن ىلإ يسلدنألا رعشلا تاهاجتا نم (41)

 ةا/ ١



 اا سمو ةامتاسا خد كا طب او ونتج ايعفسكعات يسلدنألا بدألا يف ءامتنألا ةرهاظ

 نم اوقلطنا دق مهبدأ يف مهف « ةقراشملل ةبسنلاب اًضقانم دعي فقوم يف اوناك سلدنألا لهأ نإ

 اورثأت دق ةقراشملا امنيب « مهسوفن يف هدعب ءاج نمو لخادلا اهعرز يتلا كلت « ءافولاو ةبحملا قلطنم

 ةقراشملا راقتحا ىلإ ىّدأ ضقانملا فقوملا اذه مهسوفن يف سابعلا ينب ءارمأ اهعرز يتلا ةيهاركلا كلتب

 : اهنم لئالد ةعومجم كلذ ىلعانلو سلدنألا ةصاخو برغملا نم ينأي ءيش لكل

 اذه نأ ثنئظ ٠ انيلإ تدر انععاطب هذه» : الئاق هدر هبر دبع نبا دقع نم داّبع نب بحاصلا فقرم

 .218) (...هيف انل ةجاح ال « اندالب رابخأ ىلع لمتشم ره امئإو مهدالب رابخأ نم ءيش ىلع لمتشي باتكلا

 نحطت ىحر لثم  اهنأب هراعشأ هبش امدنع يسلدنألا ئناه نبا رعش نم يرعملا ءالعلا يبأ فقوم -

 .02'26ءاقمح ةنيط اهنإ ١ : سلدنألا نع لاق ظحاجلاو

 عم , هدي يف يه نم ىلع اهؤاقب ةريزجلا هذه يف ام بجعأ نمو ١ : سلدنألا نع لاق لقوح نباو

 ءاقلو ةلاسبلاو ةيسورفلاو ةعاجشلاو سأبلا نع مهدعبو , مهلرقع صقنو ؛ مهسوفن ةعضو اهلهأ مالحأ رغص
 )١, « لاطبألاو داجنألا سارمو . لاجرلا

 سلدنألا لهأ صقن نإ » : ةرابغلاب هب رم نم فصو نأ دعب سلدنألا لهأ نع يلاقلا يلع وبأ لاقو -

 هذهب نامجرت ىلإ جاتحأسف , مهلبق نمع ءالزه ناصقن ردقب . مهماهفأ يف تيأر نم ريداقم نع
 , 027:ناطوألا

 لخد يذلا (لازغلا ىيحي) رعاشلل لصح ام ةقراشملا ىدل ةيئالعتسالا كلت ىلع اًضيأ لدي اممو

  مهراعشأب نوئجهتسيو 2 سلدنألا لهأب نورزي مهدجوف « ةريسي ةلمب ساون يبأ توم دعب قارعلا

 : *؟7هلوق مكنم ظفحي نم : مهل لاقف

 .55 ص « ديرفلا دقعلا : نم (4/)
 نأ دجن هيفف « راصتخاب نايعألا تايفو باتك نم اهذخأ دقو « 52“ ص « فئاوطلا رصع يف يسلدنألا رعشلا : نم (59)

 « «هظافلأ يف يتلا ةعقعقلا لجأل ًانورق نحطت ىحرب الإ ههبشأ ام ١ : لوقي ئناه نبا رعش عمس اذإ ناك يرعملا
 ْ . 45 4 ص « ؟ج « نايعألا تايفو رظنا

 . 48 ص . فئاوطلا رصع يف يسلدنألا رعشلا :نم (0)

 .(فلؤملا ةمدقم) ١٠١ ص ١ عم١ ٠ , ةريخللا 29(

 7١١. ص . ؟ج . حفنلا : رظنا 2م”

١4 



 50 ل اا 000

 يئانع تبستحاو يقز تطبأت 20 مهؤامس تدكأ برشلا تيأر املو
 يئادن وحن حورلإ فيفخ بائف هبر تيدان ناحلا تيتأ املف

 يئارسظن نسمو ينم لجو ىلع ةلعت الإ نيعلا عوجه ليلق
 يئادرو يتطبر هيلع تحرط اهقاذأاماف اهينقذأتلقف

 يئاسن قالط اهيفهل تلذب اهب رتتسا ةلذب ينرعأ تلقو

 يئافوب نماض ينأ ريغهل تّفوالو نيمي تربام هللاوف

 يئادفةُحوينيدفيلكف اًبئآكأملو يبحص ىلإتباف
 « يل هنإف « مكيلع اوضُفح : مهل لاق « اوطرفأ املف هل مهحدم يف اوبهذو « رعشلاب اوبجعأف

 : اهلوأ يتلا هتديصق مهدشنأف « كلذ اوركنأف

 يئايحو يتميش هيف تقرافو يئاطخ ذيبنلا برش يف تكاردت

 .*40 هيلع اوقرتفاو « اولجخ « داشنإلاب ةديصقلا متأ املف

 نم ناك اذإ ةصاخ دحأ يأب مهفافختساو « ةقراشملا ءالعتسا ىلع ةلالد قبس اميفف « دعبو

 . ضرألا كلت بارت ىلع أشني نم قوفتب مهقيدصت مدعو « سلدنألا

 فعضو « ايركفو اًيسايس مهدالب ةوق عقاو نم تءاج دق ةقراشملا دنع ةرظنلا هذه نإ : لوقأ

 2 همامأ ام لك رقتحي « ةوق بدأ : نيبدأ مامأ نحن ذئدنع 2 سلدنألا اهئمو « اهمامأ ىرخألا ىوقلا

ذه تماد امو «سلدنألا لثمي يناثلاو « قرشملا لثمي لوألا« همامأ ام لك ردقيو مرتحي « ةفرعم بدأو
 ه

 سلدنألا لهأو « قوفتلاب دحأل نورقي ال قرشملا لهأف « نيداضتم نيفقوم مامأ نحنف « لاحلا يه

 هعرز دق بحل اًذيفنتو « ناكملا كاذ نم تعبن دق ةراضحلا نأ مهنم ةقث يقرشم وه ام لكب نوقلعتي

 . مهسوفن يف دادجألا

 ةلواحم اريثك نوحضي مهلعج يذلا رمألا « بحلاب ةيهاركلا اولباق دق سلدنألا لهأ نإف « اذهلو

 . قرشملا يف ناك امل | دادتما دعت مهدالب يف ةيركف ةدعاق داجيإ يف مهنم

 مل يذلا لهاجلاف « زيمتلا ىلع سانلا صرحأ » اوناك دقف ؛ ملّعتلل اوهجتا « ةدعاقلا كلت نيوكتلو

 يف مهدنع اذه نأل ؛ سانلا ىلع ًةلاع اًعراف ىري نأ هسفنب ابريو « ةعنصب ريمتي نأ دهجي ملعلل هللا هقفوي

 . . قباسلا عجرملا (01)

١66 



 ا مح ل ل ا ولا نفع لاا حم كما ا يسسلدنألا بدألا يف ءامتنألا ةرهاظ

 هركذو هردق هبنيو « هيلع لاحيو « هيلإ راشي « ةماعلاو ةصاخلا نم مظعم مهدنع ملاعلاو « حبقلا ةياهن

 لهأ دنع ميظع ظح اهل ناك مولعلا نأ دجن اذهلو « ** « ةجاح عايتبا وأ راوج يف مركيو « سانلا دنع

 نأ ملعي هنأل كلذ « 7*2 ملعتي ىتح لمع يأ كرت ىلع هلمح يسفن ثعابب ءاج كلذ لك « دالبلا كلت
 هقفلاو ميركلا نآرقلا ةداجإ نم أدبي هل سانلا ريدقتو ةماعلا فئاظولاو ةيمسرلا ةايحلا ىلإ قيرطلا

 . 080 تاياكحلا نم فرطتسملاو خيرأتلا ظفحو « *7 هقوذتو يبرعلا رعشلا ةفرعمو «ةنسلاو

 ىلع مهدعاس « 7*2 ةبطرق ةرامإ مايقب ايبسن دالبلا لاوحأ ترقتسا امدعب مولعلاب مامتهالا اذه ءاج
 بتكلا ةرثكو « ريزغلا ملعلاب قرشملا ىلإ اولحر نيذلا ةدوعو ةقراشملا ءاملعلا ضعب دوجو كلذ

 مهلئاسو مهل تناك دقف « اذهلو ملعلا ىلع ءافلخلاو ءارمألا عيجشت كلذ قوفو « تابتكملاو

 . مهدالب يف ةيفاقث ةكرح سيسأتو « ملعلا باستكا يف '''ةصاخلا

 « مايألا عم ومني ةيسلدنألاب روعشلا» أدبو « نوملعتملا رثكو « ميلعتلا رشتنا ةدعاقلا هله نيوكتبو

 داعتبالا ىلإ وعدي ةديعب ممأب طالتخالا ناكو « ةايحلا قرطو قلخلا يف اهصئاصخ قمعت ةئيبلا تناكو

 .("0١1«لاغمألاو ةجهللاو تاداعلاو ةيسورفلا حورو يزلا يف قرشملا نع

 مل نمو « هنم نكمتلاو يقرشم وه ام لكل ءالوب أدب لب « غارف نم أدبي مل ةيسلدنألاب روعشلاو
 يف ريكفتلا أدب ةيركف ةدعاق مهل تنوكت نأ دعبو ؛5'2”يسلدنألا بدألا يف ديلقتلاو ةاكاحملا ترهظ

 اوهجتاو ةيقرشملا جذامنلا ضعب كرت يف اوأدب مهدجن اذهلو « «انألا» نع ربعت يتلا كلت ةيلالقتسالا
 هذه .7"2(بدألا يف مئادلا ديدجتلا ةيرظن ترهظ مَّث نمو» « ةيسلدنألا وأ ةيبرغملا نيبو اهنيب ةلضافملل
 7١5 ماشه نب مكحلا نب نمحرلادبع مايأ ذنم تأدب يتلا (ةيتاذلا) ومنل ةيمتح ةجيتن تناك ةيرظنلا

 .4"2)( ةيسلدنألا ةئيبلا يف اوتبن سانأ» دي ىلع ه8

 عوبر يف ةرشتنم ةيبرعلا ةراضحلا ملاعم تناك» :ه172-١٠157 رصنتسملا هنباو رصانلا دهع يفو

 ةيسلدنألا ةراضحلا تأدب دقف ىلاتلابو 26000. . قرشملا يف هيلع يه ام رارغ ىلع هنئادمو سلدنألا

 .١١5صءا ةنلا نم (06)

 ؟؟١ بم ؛ قئاسلا مجرملا (01)
 , 319 ص 2 ينابسا روطم نم ينك بألا را هاج

 . مهدنع لبثأ وه « روثنملا بدآلا ملعا فصو دقو « 11 (يص ؛ جا حفنلا : رظنا (6)
 .5494١ص « سلدنألا يبرعلا بدألا : رظنا (69)

 -١65. 1246 نم تاما 10 ملرب يق هركذ قل هلك يف لداسرل ا كلن نيو هرقل دع لوا دقل (2 05٠

 « ةبطرق ةدايس رصع ؛ نم )5١"(

 . ةا/- ؟1 س : يسلدفألارثل ف يدجتلا الم : رظنا (10)
 37 | عجرملا ت9
 . 47 ص اًضيأ رظناو ء 7 فر ةنا طع 05

 . ”١57 ص «, سلدن | يف يبرعلا بدآلا نم 24)(
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 تل 2 ا 1 0000ببب

 « ةباتكلاو سردلاو ثحبلل باّتكلاو ءاملعلا هجّناف « دالبلا يمحي يوق شيج دوجول جضنلا نم ةرتف
 .©؟)رعشلا ءارعشلا مظنو « بتكلا عمج يف سفانتلا ىلإ ءاينغألا فرصناو

 تاراضح ىلع تفقو لب «٠ بسحف قرشملا ةراضح دنع سلدنألا فقوتت مل ةرتفلا هذه يفو

 ةديعبلا ةطنزيبو برغلا نم تارافسلا دوفو مامأ ةحوتفم ءافلخلاو ءارمألا روصق تناك دقف ؛ ىرخأ

 دالب يف مولعلا ةضهن روذب عضو ىلع تدعاس يتلا ةيبطلا اهنمو « ةيملعلا بتكلا اهعم ةلماح
 . قرشملا نم ءاج دق ام عم (١"7سلدنألا

 كلت « مهتاوذ يف ريكفتلا اوأدب ةئناهلا ةايحلا بابسأ مهل ترفاوت نأ دعب سلدنألا لهأ نإ : لوقأ

 دقو « ةيلاثملا تاذلاو ةيعامتجالا تاذلاو ةكردملا تاذلا لمشتو ةئيبلا عم لعافتلل ةجيتن تءاج» يتلا

 حبصتو « ميلعتلاو جضنلل ةجيتن ومنتو « تابثلاو نازتالاو قفاوتلا ىلإ ىعستو « نيرخآلا ميق صتمت
 .©4)(«تاربخلا لك هلوح مظننت يذلا زكرملا

 نل ذئدنع « ةماعلاو ةصاخلا اهب تماق دق تاذلا كلت نأ ظحلن يسلدنألا ركفلل انتءارق لالخ نمف

 تاونألا نم اددع دجن نأ ردني هنإف اذهبو « (نحن) ىلإ تبلقنا دقف « اهدحول ةفقاو (انألا) دجن

 لمعلا اذه . "12يعمج لمع نيوكتل (نحن) ىلإ تلوحت دقف ؛ دج ةصاخ فورظ تحت لإ ةلقتسملا
 رفاوت اذإ لإ اذه رفاوتي نلو « "") لماكتلا نم ةعيفر ةجرد ىلإ عمتجملا لصو اذإ الإ نوكي نل يعمجلا

 . سلدنألل لعفلاب كلذ لصح دقو « رارقتسالاو تابثلا نم ءيش عمتجملل

 ةاكاحم نم دبالف يلاتلابو .٠ ضاخملا ةلحر تأدب دق (نحن) ىلإ تبلقنا يتلا ةيسلدنألا تاذلا نإ

 اميلس اروطت روطتي نأ نكمي ال» بدألا هنمو « ركف لك نأ مهنم اًكاردإ هديلقتو يقرشملا يبرعلا ركفلا

 « اذهلو ,©"77 2. . . ضوهنلا هعم بعصي ًارثعت لخادلا نم هروطت ةلواحم يف رثعتي دقو « هلخاد نم

 اهيف متي يتلا عادبإلا ةلحرم ىلإ لوصولا متي ىتح اهديلقتو اهتاكاحمل ةزيمتملا جذامنلا رايتخخا نم دبالف

 قباوسلا نم ةبسن ىلعأب ةدافتسالا ىلع صرحلا عم « ةيصخشلا رصانعلا نم نكمم ردق ربكأ فيظوت»
 .9") «ةردتقم ةجضان ةلّثمتم ةيعاو ةقيرطب ةينفلاو ةيبدألا

 « نوراه نب فسوي يدامرلا رعش : افي رظناو : 5/ ص ؛ هصئاصخو هروطت يف ثحب يسادنألا رعشلا : 7 0050

 .787/ ص« يسلدنالا ١ : رظنا (50)
 ا ٍ 0
 . 155 ص  ةصاخرعشلا يف يذلا مان ةيسغلا لباسلا ج نسسألا 2 0

07 

 .1١١-6١5ص« يرجهلا ثلاثا نقلا ةاهن ىلإ يملأل 50 0ع
 يرتحبلاو يبنتملاك قرشملا ءارعش نم نيروهشملا رعش ىلع اوفقو دق مه دجلاذهبو « ١ , ص ٠ قباسلا مجرملا قففقفإ

 : باتك يف تاضراعملا رعش : را ريثك مهريغو ٠ مأمت يبأو يورلا نباو ساون يبأو يرعمل يبأو

 1771-784 ص . ةطانرغ طوقس ىتح حتفلا نم يسلدنالا بدألا
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 يسلدنألا بدآلا يف 152 22 م هنعمل ل دئألا بدألا ف ءامتنألا ةرهاظ

 ام اذِإ ةصاخ « ساسأ قلطنم نم نييسلدنألا دنع تقلطنا دق  عادبإلا ةلحرم  ةلحرملا كلت نإ

 وأ ىقيسوملا ةزيرغو ديلقتلا وأ« ةاكاحملا ةزيرغ: ©" امه « نيتلع ىلإ عجري رعشلل عفادلا نأ انملع

 يف (نحنلا) وأ تاذلا تابثإ يف لعاف رثأ تاذ تناك ةاكاحملا ةزيرغ نإف اذهبو « مغنلاب ساسحإلا

 . هفيلأتو هرثنو هرعش يسلدنألا بدألا

 نومتني نيذلا ءابدألا زجع ينعي ال كلذ نإف « ةلحرملا هذهب أدب دق ةماعب يسلدنألا بدألا ناك اذإف

 , "4! هب طابترالا رارمتسا يف ةبغرلاو «٠ لصألا ىلإ ءامتنالاب روعش نع ريبعت وه امنإ « راكتبالا نع هيلإ
 فدهب هنم قلطنا لب « ةمألل يركفلا ثارتلا لهاجت دق نكي مل يسلدنألا بدألا يف ديدجتلا نإ

 « ةقيرطلا هذهبو « 0*2 هتدامو ديدجتلا لاجم ثارتلاف ؛ ثارتلا اهيلإ لصو ةطقن دعبأ نم ديدجتلاب ءدبلا

 طبهمو « تاراضحلا عبنم : قرشملاب مهطبرت يتلا ةيخيرأتلا طباورلل ءافو رثكأ اوناك سلدنألا لهأ نإف

 الإ اعيلض املاع وأ « اًغيلب اًبتاك وأ « اقلفم ارعاش نييسلدنألا يف دجن املقف ١ روذجلا ناكمو « تانايدلا

 , "757 « ةيبرعلا لئابقلا كلت نم ةليبق يف هبسنو
 دجن . 2" يبرعلا بدألا بناوج نم اًبناج لثمي ةياهنلا يف مهبدأ اولعج دق ءافولا اذهب مهو

 قرشملا يف يبرعلا بدألا دصقأ  بدألا اذه نيب محالتلا ةفص هلالخ نم نيب ًالوق لاق دق مهدحأ
 نبا رعش ىورو « يعفاشلل هقفتو « ورمع يبأل أرقو « قيقعلاب متختو « ضايبلا سبل نم ١ :برغملاو
 « دادغب ىف رعشلل اًنخأ هدجي ىسلدنألا رعشلا أرقي نمف » « اذهلو . #2 « فرظلا لمكتسا دقف نوديز
 . (!9!«ءامدقلا دنع تناك يتلا تاعوضوملاو ةماعلا تافصلا ثيح نم اهسفن برعلا دالب يفو لب

 رّكذت دق (0') ىليقعلا رعاشلاف ؛ رمحألا ىنب ةلود ةياهن ىتح ّلظ دق سلدنألا يركفم نم ءافولا نإ
 ناسل ىلع رذتعم ساف كلم ىلإ ةهجوم ةلاسر بتك امدنع . فورظلا كلحأ يف وهو يقرشملا ركفلا
 :5857 ل ايدم « ةيرعش انايبأ اهنمضو *!” رمحألا نب يلع نب هللا دبع يبأ هريمأ

 . 44 ص « هدقنو بدألا ةسارد ىف ةيسفنلا ةهجولا نم : رظنا ()
 . ١58 ص . سلدنألا يف يبرعلا بدآلا : رظنا (0)
 . ١١5 ص . يرجهلا ثلاثلا نرقلا ةياهن ىلإ يسلدنالا رعشلا تاهاجتا : رظنا (70)
 ١54. ص ,"ج « حفنلا هلبق رظناو ء ١09 ص . ؟' ج . برعلا بادآ خبرأت : نم (7)
 . 07 ص . فئاوطلا رصع يف يسلدنألا رعشلا : رظنا 07
 .011 ص ء"ج ع. غلا (178)

 . ١157 ص . سلدنألا يف يبرعلا بدألا (09)
 دالب نم ملعلا باطقأ نم نيلحارلا رخآ ناك 6 ةطائرغ كولم رخآ بتاكو ريزو « يليقعلا يبرعلا ا دبع نب دمحم )8٠0(

 دقو « اهدعب امو 058 ص . م 1 ا « برغملا ىلإ هريمأ رحبلا زاج ذإ ؛ سلدنألا

 . 1178-784 ص « ىللدت ةباهأ : اضيأ رظناو , 54/814 نم تاحفصلا هتديصقو هتلاسر دصر

 00-010 ع "2 سلدنالا يأهل ) را هنم بكام رطل 1(
 78٠. ص « سلدنألا ةياهن : رظناو ؛ 07١ ص . ؟ج , حفنلا : رظنا (47)
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 تاءاطعلاو تابلقتلا نم نورق ٍ سسلدنألا 32ه تن 2 د32 5 ناك رونو كج ل ردت دان هن م بنا هي

 مخولا يذ لاوقأ ترثك ولو بنذن ملوةاشولالاوقأب انذخأت ال

 : 810 هلم هللا لوسر مامأ رذتعم "7 ريهز نب بعك لوق ائلاب ىلع رطخي تيبلا اذه أرقن امدنعف

 ليواقألا يف ترثك ولو « بنذأ ملو ةاشولا لاوقأب ينذحأت ال

 لواحي يذلا تقولا يف « يركفلا مهخيرات لوط ىلع ءافولا اذهب اومزتلا دق سلدنألا لهأ ناك اذإف

 مهداز دقو مهتثيب نع ربعي يذلا يتاذلا مهبدأ يف ةقيقح اورّككف دق مهنإف « يسلدنأ لك ذبن هيف ةقراشملا

 . لبق نم اهل انضرع يتلاو ةقراشملا لبق نم ةيئالعتسالا ةرظنلا كلت ريكفتلا اذه ىلع

 « تاعالطالا ةعس ىلع تماق ةزيمتم ةيركف ةدعاق مهدالب يف تنوّككت نأ دعبو - سلدنألا لهأ نإ
 ةاكاحملاو ديلقتلا نأ اورعش  يسفنلا رارقتسالا بابسأ قيهت عم ع دوفولا ةرثكو 2 تاالحرلا ةرثكو

 ربكت ةرظن سلدنألا لهأ ىلإ اورظن دق قرشملا لهأ ناك اذإف « نيعم دح دنع فقوتت نأ يغبني ةقراشملل

 لالخ نم بارسلا مهعدخ نيح ةلبلبو ةريح مهسوفن يف تنوكت دق سلدنألا لهأ نإف « ءالعتساو

 417 ههتاوذ ىلع اوأفكنا دقف اذهبو « هيلإ نوعلطتي ءيش كانه دعي مل ذإ « 7**قرشملا ىلإ مهتالحر

 . مهدالب نع نوبتكيو نوفلؤي وأدب يلاتلابو اهنوقطنتسي

 : يسلدنألا ءامتنالا ) يمرقلا بدألا

 حرسم ىلع لخادلا رهظ نأ ذنم ادوجوم ناك لب « ةظحللا ديلو يسلدنألا ءامتنالا نكي مل

 ناكم قرشملا عم ًالصاوتم لظ دق ركفلا نأ الإ « اًيسايس قرشملا نع ةلقتسم ةلود نّوكو ثادحألا
 ةفرعملا بدأ نم لاقتنالا يف رّكف هدوع ماقتسا ملف « جضنلا يف ذخأ نينسلا رورميو « دادجألاو ءابآلا
 ىعس يذلا» 49 ديهش نبا لاثمأ سلدنألا يركفم نم ةعومجم هيلإ ىعد ام اذهو « ةراثإلا بدأ ىلإ

 .,اهدعبامو ١6 ص « ريهذ

 .16 ص « تيبلاو , اهدعب امو ١" ص « تاويدلا : رظنا (5)

 1١6-75. ص . ديدجتلاو ةلاصألا نيب يسلدنألا بوألا : رظنا (45)
 مدع سلدنألا لهأ دنع ينعي ال هنأو طقف ١ تاذلا لوح يلقعلا زكرمتلا ١ هنأ انه ( تا | ىلع افكنألا ) ددحأو (85)

 زكرمتلا  هنع لاق دق هدجن ذإ « فلؤملا ةمدقم « تاذلا ىلع ءافكنالا : رظنا « نيرخآلا رظن تاهجوب امتهالا

 فرطلا ناكم هسفن ناسنإلا عضو مدع وأ , رابتعا يأ ىرخألا رظنلا ةهجو ءاطعإ مدع وأ , تالا ا

 .١١؟صء( رخآلا

 11 قم معمل نق ميحيت ا ناقل + نفاع ولا يقلل هزت ب قوش نب نوط قر كللملا لع نب دمع 00
 .١ج حفلا : رظناو 527-718 ص ١ج . ةلحلا يفو « اهدعب امو ١19١ ص « ١م.١1ق ' ( ةريخللا ) يفو

 ديدجتلا الم : رظناو , اهدعب امو "18 ص ؛ ؟ج « يرجهلا عبارلا نرقلا يف دفلا رثتلاو ء 78٠١-787 ص

 نبا دبع ناورم يبأ نب دمحأ :  ب هامسأ دقو 7 ص « يرجهلا سماخلا نرقلا لالخ يسلدنألا رثنلا يف

 ١ , (ه785-1477) ديهش نب كلملا دبع نب دمحأ نب ناورم
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 ا ل وق ل تكد هلل و حو دي ل مم ا يسملدنألا بدألا يف ءامتنألا ةرهاظ

 (84) عباوزلاو عباوتلا ةصق فلأ دقف «كلذ داجيإ يف هنم ةلواحمو « (08) « هدالب يف ليصأ بدأ داجيإل

 يتلا ةيلايخلا صصقلا نم صاخخ عونل هداجيإب كلذو قرشملا يركفم ىلع هقوفت رهظأ اهلالخ نم يتلا

 نم اعون رهظأو « ةقراشملا ىلع قوفت دق ةقيرطلا هذهب ناكو « اهلالخ نم هتيصخش بتاكلا رهظي

 ا ”نيرخآلا يف رّثؤي يذلا بدألا

 ع (؟!0يريمحلا ديلولا وبأ كانهف « يتاذ بدأ داجيإ ةلواحمل ىعس يذلا ديحولا ديهّش نبا نكي ملو

 دلومب اًيقيقح اًنالعإ» نيثحابلا ضعب رظن يف يه (؟") « عيبرلا فصو يف عيدبلا ١ هباتكل ةمدقم بتك يذلا

 اهيلإ رظنلاو , اهيلع فوقولا رثك دقف قرشلا لهأ راعشأ امأو ١ : لوقي هدجن ذإ (' "7 « يمرقلا بدألا

 امب اهيلإ جوحأ الو ءاهنع ينغتسأ ينأ عم - سيفنلا قلعلا اهنم اهقوري الو ؛ سوفنلا اهوحن ليمت ام ىتح
 نع مهرداون بغت مل ذإ يرصع لهأ كلذ رثكأو , عرتخملا مظنلاو ؛ عدتبملا رثنلا نم نييسلدنألل هركذأ
 .(14) « .. اًئيش مهل تدروأ املقف هردق ليلج نم مهيف مكو هرصع دعب نم امأو ؛ يركذ

 لهأ ةعباتم الإ اوبأ قفألا اذه لهأ نإ الإ : هموق امئال لاق يذلا 10 ينيرتنشلا ماسب نبا كانهو

 نط وأ . بارغ قافآلا كلتب قعن ول ىتح . ةداتق ىلإ ثيدحلا عوجر ةداتعملا مهرابخأ ىلإ نوعجري . قرشلا

 مهنم اًبرغتسم اضيأ لاق مث . «اًمكحم اًباتك كلذ ولتو اًمنص اذه ىلع اوثجل بابذ قارعلاو ماشلا ىصقأب

 الو نانج اهب رمعي ال . ةيذرلا خانمو ةيضقلا ىمرم ةرئاسلا مهراعشأو . ةرهابلا مهرابخأو , مهرابخأ كرت»
 هجّنا دقف رمألا اذهلو "77 (كلانه امم تفنأو , كلذ مهنم ينظاغف . دي الو ناسل اهيف فرصي الو . دلخ

 ةرثك عم ؛ ةلحمضم ارامث هراحب حبصتو « هلهأ هرودب قفألا كلذل ةريغ ١ هدلب لهأ نساحم عبتتل
 ,(57« هئاملع روفوو «هئابدأ

 , 47 ص . يسلدنألا رثتلا يف ديدجتلا حمالم : رظنا (8)
 اهامسأ يتلا ةصقنلا ليلحت رظناو ؛ اهدعب امو 140 ص « ١ م + 1ق « ةريخذلا يف ةصفلا نم لوصف : رظنا (44)

 عبارلا رقلا يف ينفلا رثنلا 0 هباتك نم اهدعب امو ١17 ص « لوألا ءزجلا يف ةلاسرلاب (كرابم يكز) روتكدلا

 لاثمأ نيثحابلا مظعم كلذ تبثأ دقو «(ه 4 1711-44 يرعملا ءالعلا يبأل ٠ نارفغلا ةلاسر » ؛يفاعرأ ير 084(
 .7519- ١8" ص « قباسلا هباتك رظنا .كرابم

 ص « « عيبرلا فصو يف عيدبلا » هباتك يف هتمجرت رظنا (ه 44 : : ت) بيبح نب ماع نب دمحم نب ليعامسإ وه وه (41)
 .اهدعبامو4

 يف ءاه ١٠5١ا/ « ناليسعلا هللا دبع روتكدلا هققح ؛ راهزألاو قئادحلاو برلا فصت هتاعوضوم بلغأ باتك (41)
 :دملا : ةدج « ىلوألا ةعبطلا

 رع نقار عع رقم ىف ينس الا رخشلا 2945
 . ؟ ص « « عيبرلا فصو يف عيدبلا 1 هب ؤملا ةمدقم نم 0

 .ريخذلا ققحم هل مجرتي وي 625 ت ينيرتنشلا ماسب نب ىلع نسحلا وبأ وه 2460

 ا 2 ١ق «ةريزجلا لهأ نساحم ةريخذلا ؛: هباتكل فلؤملا ةمدقم نم (5)
 دقنلا خيرات : رظنا « يعافدلا فقوملاب اذه هفقوم سابع ناسحإ روتكدل ىمس دقو « ةحفصلا سفن « قباسلا ع 2370

 . 607 ص « برعلا دنع يبد ١
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 تاءاطعلاو تابلقتلا نم ثتورق : سلدنألا ايو م ا ا ند ا ن2 23 ا من زعاناو 22220 نات حد م تب ه4

 نييسلدنألا قوفت لجسيل صرفلا لغتسي هلعج دق « هدالب بدأ هاجت ماسب نبا نم فقوملا اذه
 عيطتسي ال بتارم يف مهلعجت تافص مهيلع غبسي هدجن صاخشألا نع ثدحتي امدنعف « ةقراشملا ىلع
 اهيف ةيركفلا ةكرحلا لوانتي ام ريثك هنإف ميلاقألا وأ ندملا نع هثيدح دنعو ؛ اهيلإ لصي نأ دحأ يأ
 قيض ىلع يبرغلا بناجلا يف عمتجا ١ لاثمك ةيليبشإ ميلقإ نع لاق دق هدجن « ةقراشملا اهب يهابيل
 , ةيميليدلا ةلودلا ءافلب ىسنأو , ةيقارعلا ميلاقألا ىهاب ام , هفارطأل هللا همصق ودعلا فيحتو ,هفانكأ

3 
 ا ىبأت امث هودارأو 0 ىبلف مالكلا رح اوعد . رهاق ريغ ًارعاش الو رهام ريغ (رثان هيف تيأر املقف

 تدعت لب « ينيرتنشلاو يريمحلاو ديهش نبا ىلع اًفقو نكت مل يموقلا بدألل ةوعدلا نإ : لوقأ
 هيباتك فلأ دقف ؛ ماسب نبال ارصاعم ناك دقو 2" ناقاخ نبا لثم فيلأتلل اوهجتا نيذلا نيرخآلا ىلإ
 نباو رامع نباو دمتعملاو دضتعملا ) لثم مهراعشأ عمجل وأ « « سفنألا حمطم » و « نايقعلا دئالق»
 5 1١١9( سيدمح نباو ةجافخ نباو نوديز

 ىدحإ نع لاق يذلا « «برطملا» باتك بحاص ه 771 :ت ةيحد نبا دنع دجن امك اهسردل وأ

 نمو . فنحألا نب سابعل وأ درب نب راشبل وأ ؛ ةعيبر يبأ نب رمعل ىور ول رعشلا اذهو ١ : لازغلا دئاصق
 , اًيسلدنأ ناك نأ اًيسنم هركذ نوكي نأ بجوأ امنإو ؛ هل برغتسال نينسحملا ءارعشلا نم كلسملا اذه كلس

 , "90! لمهي نأ هلثم قح امو. , لمحأ هل امف الإو

 نم كانه نإف يمالسإلا يبرعلا ءامتنالا قلطنم نم نوقلطني مهتيبلاغ يف نويسلدنألا ناك اذإو

 «يرجهلا سداسلا نرقلا لاجر نم امهو يريمحلاو ديهش نبا ناك اذإف « مهتيتاذب مهرّكذي نأ لواحي
 عباسلا نرقلا لاجر نم وهو 2!" ةحلط نب دمحأ دجن اننإف ٠ مهتافلؤم وأ مهتاباتك يف ةيتاذلل اوعد دق

 مكرصع يفو ٠ يبنتملاو يرتحبلاو بيبحل ةمايقلا نوميقت ١ : لفحم يف ةعامج اًبطاخم لاق دق يرجهلا
 . "7 ؟ هيلإ اودتهي مل ام ىلإ يدتهي نم

 .دابع لآ رقم وهو « ةيلبشإ ةكلمم ١ يبرغلا بناجلاب دصقي « ١١ ص «ء ١م« ؟ ق « . . ةريخذلا : نم (9)
 : هباتك يف هتمجرت (ه 074:ت) يليبشإلا ناقاخ نب هللا ديبع نب دمحم نب حتفلا ريصن وبأ بتاكلا ريزولا وه )49(

 . اهدعب امو ١18 ص ةكباوش ىلع دمحم هققحم ملقب « سفنألا حمطم»
 ىلع كلذو « ةريخذلا يف ءالؤه نع بتك ام رظناو ( ةها/ ص فئاوطلا رصع يف يسلدنألا رعشلا :رظنا(١٠)

 رامع نباو ءاهدعبامو 4١ ص « م « ؟قدمتعملاو ءاهدعب امو « 7١7 ص 2١٠ ؟ ق دضتعملا :يلاوتلا

 0م « ؟"ق ةجافح نباو « اهدعب امو "1:95 ص « ١م ١ ق نوديز نباو ؛ اهدعب امو "18 ص « 51م 2” قف

 . اهدعبامو 5١" ص . ١م « ؛5ق يلقصلا سيدمح نباو « اهدعب امو 0 4١ ص

 . ه0 ص . فئاوطلا رصع يف يسلدنألا رعشلا 00

 )١1( ص « قباسلا يف هنع بتك ام رظلا . (ه177 :ت) ةحلط نب دمحأ رفعج وبأ بتاكلا وه  7١١اهدعب امو .
 3١7. صا( كج حيفنلا نم صنلا 0)
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 00 اا يسلدنألا بدألا يف ءاسمتنألا ةرسهاظ

 ( يفرعم بدأ ) نم مهبدأ لقن ىلإ نييسلدنألا مامتها اوتفل دق مهتاوعد يف اوناك مهلاثمأو ءالؤه نإ
 مامأ هب دتعيو هدالب ركف يف ةقثب رعشي هيلإ يمتني نم لعجو لب « نيرخآلا مامتها تفل ( ةراثإ بدأ ) ىلإ

 اًيهابتم فقي (2١9 يدئنقشلا )وه اه ,« تاعرتخمو تافلؤمو باتّكو ءاملع نم هاوح امب كلذو نيرخآلا
 يذلا هلل دمحلا » لاق ذإ « ةتبس بحاص سلجم يف سلدنألا ىلع ةودعلا رب لضف نم مامأ هدالب يف امب

 نمالو هيلع ضرتعي نم دجي الف ءاش ام بنطيو « هيف ءلم ملكتي نأ سلدنألا ةريزجب رخفي نمل لعج
 :حيبقاي نسحلا هجول الو « ملظم اي : راهنلل لاقي ال ذإ « هينثي

 ١١9( لقف ًالئاق اًناسل تدجو نإف ةعساذ لوقلا ناكم تدجو دقو

 نيودتب مهمامتها مدعل سلدنألا لهأ ىلع برغملا ٍباّنُك ضعب بتع دقف « كلذك سلدنألا نألو
 ةريغملا يبأ ىلإ ةلاسرب ثعب يذلا ''” يناوريقلا دمحم نب نسحلا يلع يبأ بتاكلا لثم « مهدالب ركف

 لهنمو , لضف لك ةرارق تناك ذإ مكدالب يف تركف ينإ ١ : هلوق اهيف ,2'"” مزح نب دمحأ نب باهولا دبع

 تراب نإ « نيبلاطلا ينامأ ةياهنو , نيبغارلا لامآ ةياغو . ةفحت لك درومو , ةفرط لك دصقمو ٠ ريخ لك
 .اهكولم ةلالجو , اهئابدأ دروفوو , اهئاملع ةرثك عم , قفنت اهيفف ةعاضب تدسك نإو  بلجت اهيلإف ةراجت
 يف سانلا سفانتف » :لاق مث « هبدأ ةعفر نم نوعفربو ٠ هملع همظع ْنَم نومظعي . هلهأو ملعلا يف مهتبحمو

 ءاملع نأ لجأ نم  طيرفتلا ةياهنو ريصقتلا ةياغ ىلع كلذ عم وه مث , نونفلا عيمج يف قاذحلا رثكو مرعلا
 باتكلاو . ءارمألاو كولملا رابخأو مهئادلب رثآم بتكلا يف اودلخو . مهراصمأ لئاضف اوئود راصمألا

 يف قدص ناسلو مايألاو يلايللا رم ىلع ددجتي نيرباغلا يف (ركذ مهل اوقبأف , ءاملعلاو ةاضقلاو ٠ ءارزولاو
 ال هلظ يف مئاق مهنم ئرما لك مولعلا ىلع مهراهظتسا عم مكؤاملعو ٠ ماوعألا مرصت نم دكأتي نيرخآلا

 مل ١ : لاق مث . ©« فلاخي نأ فّلأ نإو , فئعُي نأ فئص نإ فاخي ٠ حزحزتي ال هبعك ىلع بتارو ؛حربي

 بقانمب املق لب الو , هكولم رخافم يف هرطاخ لسعتسي ملو هدلب لهأ لئاضف عمج يف سفن مهنم دحأ بعتي
 , هئاسل نم لافغإلا لقع ام قلطأ ول هنأ ىلع , هئاملعو هتاضق نساحمب ًاساطرق دوس الو ؛ هئارزوو هباتك

 , بهاذملا هب جرخت ملو ؛ كلاسملا هيلع قضت ملو ؛ اًغاسم لوقلل دجول هنايب نم لامهإلا ضبق ام طسبو

 . 28 « دراوملاو رداصملا هيلع تهبتشا الو

 .اهدعب امو 777 ص « قباسلا يف هنع بتك ام رظنا ؛(ه114 :ت) دمحم نب ليعامسإ ديلولاوبأ وه : يدنقشلا )3١(
 . اهدعب امو 181 ص « قباسلا يف يددقشلا ةلاسر نم )٠١6(
 ةباسلا عجرملا نم ١95 ص شماه يف هنع بتك ام رظنا )1١1(
 : يف هنع بتك ام رظنا .ه578 ت مزح نب ديعس نب نمحرل دبع نب دمحأ نب باهولا دبع ةريغملا وبأ وه )1١0(

 . 177 ص شماهرظناو « 1177-117 ص , ١م« ١ق ؛ ةريخللا
 ضعب يف فالتخا عم 1717-175 ص ١م , ١ق « ةريخللا : اضيأ اهرظناو نا ا

 كك



 0 0 0 ا ل لا 000000

 ول انرطو « انعمسأ ول انيدان دقف لاح لك ىلعو ١ : هلوق اهنم « ةلاسرب هيلع ٌدر دق ةريغملا وبأ ناكو
 « ةسح فهريو « هسفن اندحأ بعتي « نلعي اهرّشو « نفدي اهريخ يتلا ةبيرغلاب انهبشأ امو ؛ انعقو

 « ةبوجحم هركف جئاتنو « هئاضمب نامزلاو « هئاكذب راّثلاو « هملعب رّحبلاو ٠ همهفب فيسلا ضراعيو
 : ةبوطخم ريغ هردص تانبو

 « اونفد حلاص نم اوعمس امو هنع احرفاهل اوراط ةبيرارعمسي نإ

 دروأ امك , ١" «.. سلدنألا لهأ فيلاوت نم ةلمج ركب اهمتخ :٠ هنأ ركذ دق ماّسب نبا ناكو
 ركذ اهّمضو روكذملا بتاكلا ىلع اهيف در مزح نب ىلع دمحم يبأ بتاكلل ةلاسر «حفنلا» بحاص
 . 2١١ هيف ءاملعلا رهشأو « ةيسلدنألا تافلؤملا ضعب

 يتلا كلت ٠ تاذلا ىلع نورّكري مهلعج امم سلدنألا لهأ يف ترّنأ دق تاوعدلا كلت نإ : لوقأ
 دئالقو سفنألا حمطمو ةريخذلاو . سبتقملا : لثم ةزيمتملا تافلؤملا نم ديدعلا روهظ : يف تلّئمت

 «ةلصلا ةلصو « برغملا رابخأ صيخلت يف بجعملاو ءاريسلا ةلحلاو عيبرلا فصو يف عيدبلاو نايقعلا

 « ةطانرغ رابخأ يف ةطاحإلاو حفنلاو برغملا نايبلاو ٠ برغملا ىلح يف برغملاو سمتلملا ةيغبو
 ىلع مهركف يف سلدنألا لهأ قوفت راهظإ اهباتك وأ اهوفلؤم لواح يتلا لئاسرلا نم ديدعلا روهظ

 اوقاف نيذلا سلدنألا يف نيركفملا نم ديدعلا روهظ « مزح نبا ةلاسرو يدنقشلا ةلاسر لثم نيرخآلا

 لاق يذلا ''""يريزجلا ناورم يبأ بتاكلا دنع دجن امك رعشلا يف ةهيدبلا لثم ةدع نيدايم يف ةقراشملا

 ساقت نمبف , مهتلضفف قارعلا لهأب كانسق . ناورم ابأ اي كرد هلل» : "7 رماع يبأ نب روصنملا هنع

 ىلع لاقف « هيف اوناك سلجم فصو هباحصأ هنم بلط يذلا (2١١ ديهّش نبا ) دنعو « [20١9 ؟ دعب
 نك

0:9) 

 رظنا «؛كلملا دبع نب ديلولا مايأ اذوجوم ناك دقو « (بلعق) رعاشلل تيبلاو 3 ١١8 صءام 0 ةريخلا 29(

 .ةقباسلا ةفحصلا شماه
 . ١59 ص «. قباسلا : رظنا 2(

 ) )1١11اهدعبامو 158 ص ؛ ؟”ج . حفنلا : رظنا .

 .45ص « ١م « ؛ق « ةريخذلا يف هنع بتكام رظنا ؛ يريزجلا سيردإ نب كلملا دبع ناورم وبأ 2(

 .برغملا : رظناو « اهدعب امو 118 ص « .١2 ةلخلا يف نه بكام رظنا رماع يبأ نب روصملا بجاحلا 1١195(

 .اهدعبامو ١98 ص ءاج
 )١45( ق , ةريخذلا نم .١١ ىلع هقوفت ةهيدبلا هله ترهظأ ذأ ؛ ةياكح لوقلا اذهلو «””ص ء ١ يدادغبلا دعاص (

 ص يقباسلا : رظنا 51-16.

 . 5٠ ص « قباسلا رظنا « ديهش نب رماع وبأ 01(2)

 باحصأ نم ركذ دقو « سلدنألا لهأ ةهيدب تحت اذه ركذ دق ماسب نبا ناكو « ةحفصلا سفن . قباسلا : رظلا )١١(
 باحصأ رظناو « 5٠-40 ص « قباسلا رظنا « نودبع نباو رامع نباو « رامع نبا ديهش نبا ريغ ةهيدبلا

 511١-118. ص . ؟"ج « حفنلا يف ةهيدبلا

١1/ 



 يا ا تيب نا فبما دلو دب ا تا ا نا يسلدنألا بدألا يف ءامتنألا ةرهاظ

 يذلا يقرشملا كلذ 2١ ءاطع نب لصاو قاف يذلا نوديز نبا دنع دجن امك « قفألا ةعس لثمو
 , "14! «ةحيبق ةغفل هب غلي ناك هنأل ١ « ءار  اهيف يتلا تاملكلا بنجتي ناك

 ةزانجلا نم مهفرصنم دنع سانلل فقو اهنفد نم غارفلا دعبو ١ « تيفوت نوديز نبال ةنبا نأ : لاقيف
 يف عسوتلا نم اذهو : يدفصلا لاق . دحأل اهلاق ةرابع تقولا كلذ يف داعأ ام هنإ ليقف ٠ مهل ركشتيل

 نع ىكحي امم قشأ هنأ ىرأو ةياغلل بعص رمأ وهو ؛ مالكلا بيلاسأ يف نئفتلا ىلع ةردقلاو , ةرابعلا
 را ال وو انعاو

 , ناسحإلا ءاول لماحو ؛ ناوألا مامإ 0 هنإ ماسب نبا هنع لاق يذلا ,2""”يسويلطبلا دمحم يبأ دنعو

 فراعملا خيش هنإ ١ : دئالقلا بحاص هنع لاقو ")همن ةجرد عفرأ لب '''”ظحاجلاك سلدنألاب وهو

 , "176 بارعألا لاوض دشنت هيدل , اهمامز هيدي يف ْنَمو . اهمامإو

 بلش نع ينيوزقلا هلاق ام كلذ ىلع ةلالد انيفكيو سلدنألا دالب يف رثنلاو مظنلا يف نيننفتملا ةرثك

 ولو , بدألا ىناعتي الو ًرعش لوقي ال نم بلش لهأ نم ىري نأ لق هنأو مهددع ىصحي ال قلخ هبئاجع نأ
 هنم تبلط ىنعم يأو , هيلع تحرتقا ىنعم يأ هتعاس يف ضرقل رعشلا هتلأسو هنادف فلخ ثارحلاب تررم

 عيجشت اوسني مل ىرخألا ميلاقألا ءارمأ نإف بلش لهأ لاح يه هذه تناك اذإف 217« 1! اًسيحص

 الإ مهتاهابم مظعأ ناك امف « موظنملاو روثنملا ىلع ةبوثملا يف اورابت دق مهدجن ذإ ركفلا باحصأ

 نم الإ مهنم سيلو « ينالفلا كلملاب صتخم ينالفلا رعاشلاو ينالفلا كلملا دنع ينالفلا ملاعلا :لوق

 ءالؤه نم ريمأ لكل نأ فرعن نأ يغبني هنإف كلذ ىلع اورابت دق اوناك اذإو « ""*« مراكملا يف هعسو لذب

 )١10( ةفيذح يبأب بقلي « لازغلا ءاطع نب لصاو وه ٠ مالعألا : رظنا (ه١7١-٠4) نيملكتملاو ءاغلبلا ةمئأ نم «
 24ج ص١١8-١١95.

 )١1( ص 37ج« ةئلا نم 010.
 ام رظناو « "9" ص « 1م 6 ١ دق هتريخذ يف ( ماسب نبا ) ةياكحلا هذهل راشأ دقو « ةفحصلا سفن « قب انم )١١9(

 58١. ص . 7ج . حفنلا ذ هديس نبا( سلدنألا ظفاح ) نع ليق

 :رظلاو اهدعب امو 8485٠ ص م 27”ف٠ ةريخللا يف هنع بتك ام هنا يسويلطبلا ديسلا نب دمحم وبآ وه 0(

 . اهدعبامو ١١١ ص «. نايقعلا دئالق
 )١١1١( رهتشا هبو ( ظحاجلاب ) بقل . يناتكلا بوبحم نب رحب نب رمع نامثع وبأ وه « ظحاجلا )١5(-106١آهاء

 بيتك يف هنع بتك ام رظنا « (ه106 ليقو : ١ ص .؛ هتافلؤم نيب ظحاجلا ١75١١.
 483٠0-441. ص ؛ ؟م اق . ةريخللا (١١؟؟)

 )١١( ص . دئالقلا ١؟77.
 . 05١ ص « دابعلا ربخأو دالبلا راثآ 0002

 ١15١. ص .7ج . حفنلا 2076(
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 تاءاطعلاو تابلفتلا نسم نورق 0 سلدنألا انا ل م كاد نانا داو دل 205 كان اع دسك ة اق ء ناك ذأ دا هاد ان نخاع نات ها

 غلابلا خذبلاب ةلطيلط بحاصو « ريزغلا ملعلاب سويلطب بحاص زاتما دقف « اهب صتخا ةيزم ءارمألا
 ىقيسوملاب مامتهالاب ءارمألا نم هنارقأ ةلهسلا بحاص قافو . هسلاجم داتري نم لكل تايطعألاو

 ناكف رعشلا امأ . عوجسملا ليمجلا رشنلاب ةيسرم بحاصو ؛ مولعلاب ةطسقرس بحاص زاتماو «نفلاو
 , 177 ةيليبشإ باحصأ دابع لآ نم ةصاخبو ةقئاف ةيانع يقل ذإ « اًعيمج مهنيب اًكرتشم ارمأ

 نم مهدالب هتوح امب اورخفو مهتيتاذب اودتعاف ؛ سلدنألا لهأ سوفن يف ةقثلا تعرز رومأ كلت

 نب دمحم وبأ اهيف ربق يتلا ةبنوأب هترمإ مايأ رم دق رماع يبأ نب روصنملا نإ لاقيف « ءادأو ءاملعو ركف

 ابأ اي كيلع لايع ءارعشلا نإ امك : لاقو هسأر عفر مث ؛ «مزح نبا ىلع لابع ءاملعلا لك ١ : لاقف مزح

 . 1" «ربجم نبا بطاخي , ركب

 لهأ نع اوثدحت دق اًضيأ قرشملا لهأ نإف « مهئاملع نع كلذ اولاق دق سلدنألا لهأ ناك اذإو

 هنع ركذ ام يلع هنإف ؛ دحأ رعش نع هاضر ةلق ىلع '' يبنتملا بيطلا ابأ نأ ١ ىكح دقف « سلدنألا

 : 1" ليذه نبا لوق دشنأ يتح سلدنألا ءارعش نم ةلمجل دشنأ

 دبك نم ءامصلا ةرخصلا تياذو اهعلاطم يف يليل بكاوك تِّجض

 , '""76برغملا لهأ رعشأ اذه :١ بيطلا وبأ لاقف

 «ةبهوم بحاصو ازيمتم ناك دقف ؛"""6 سلدنألا ءابدأ ملاع » : هنإ اولاق دق سلدنألا لهأ ناكو

 كولم دحأ ةرضحب دشنأ هنإ : لاقيف ءارمألاو كولملا دنع ةيبدألا سلاجملا رضحي هتايح يف ناك امك

 : هلوق اهنم « ةقراشملا دحأل ةيرعش ةعطق سلدنألا

 )١17( ص « يسلدنألا ركفلا خيرات : رظنا 817.
 « يرهفلا ربجم نب نمحرلا دبع نب ليلجلا دبع نب يبحي ركب وبأ وه ربجم نبا و 7١8 : ”ج . . . . حفنلا نم 2170

 ص شماهو « 577-5١8 ص « قباسلا يف هنع بتك ام 0 يا ل تر

5 

 ١١١ ص . ١ج « ةميقيلا : رظناو , هئاويد رظنا ( ه0 -07) يدنكلا يفعجلا نيسحلا نب دمحأ رعاشلا (11)
 . عجارملا نم ىصحي ال اميف هنع بتك امك « اهدعبامو

 )1١5- نوراه نب فسوي  «يدامرلل » ذاتسأ وهو ؛ فيفك رعاش « يميمتلا ليذه نب ىيحي ركب وبأ وه (119)
 « 7١ ص شماه "ج , حفنلاو ؛ 745 ص شماه , ١م . !ق ؛ ةريم 0

 . 779 ص شماه ؛ /ج . نايعألا تايفو : اًضيأ رظناو . "8 ص « 4ج « ةئلاو

 .7 27 ص٠ ١م:017ق « ةري | نم 2(

 .352 ص « حيفتلا نم 2(

156 



 2 ل لل يسلدنألا بدألا يف ءامتنألا ةرهاظ

 ميتملا قوشملا ينأارملع دقو اوملسف اوباجأ ول مهيلع اذامو

 مجنأ سانلل ليللاب مهنأ ىلع علاوط رهز ليللا موجنو اورس
 مشبتلا مالظلا يف اهيلع منف مهريسم اياطملا كلت ىلع اوفخأو

 وبأ ةرضحلاب ناكو يسلدنأ هيلع ردقي ال ام اذه : لاقو « اهناسحتسا يف نيرضاحلا ضعب طرفأف

 اوميخو نونعاظلا لقتسا نيأو اومّميت نيأ حيرلا فرعب تفرع

 (""'مميتأ ىمحلا ريغ ىلإ تسلف 2 ىمحلا بناج ىلإ ينادر يليلحخ
 امدئعف ؛ (117 هير دبع نبا رعاشلا ليذه نبا ريغ ىبنتملا اوبجعأ نيذلا نييسلدنألا رعشلا نمو

 : هلوق عمس

 اقيفر بولقلا عيطقتب اًشرو اقينأ لوقعلا يبسي اولؤلاي

 اقيقع ءايحلا نم دوعي ادرو هلثمب تعمسالو تيأر نإ ام

 اقيرغ هانس يف كهجو ترصبأ ههجو نساحم ىلإ ترظن اذإو

 اقيقر نوكيال كبلق لابام هفدر نم هرصخ عطقت نَماي

 هنا سلو نألا عاش و يبلاعثلا لاقو !1١9( « اوبح قارعلا كيتأت دقل , هبر دبع نبا اي :١ لاق

 مظني ام ديجي ناكو . لوحفلا دحأ وهو ؛ ماشلا عقصب يبنتملاك سلدنألا عقصب ناك» : 1" جارد
11 

 بدأ ىلإ ملعتلا وأ ةفرعملا بدأ نم لقتنا دق يسلدنألا بدألا نأ ىلع ةلالد كلذ يف نإ : لرقأ

 . ةراثإلاو ةوقلا

 )١70( .؟ج . حفنلا ذ قبس ام رظنا ص١69-١105.

 يسلدنألا يبطرقلا ملاس نبا ريدح نب بيبح نب هبر دبع نب دمحم نب دمحأ نيدلا باهش رمع وبأ ؛ هبر دبع نبأ (171)
 مجعم : اضيأ رظناو , ققحملا ملقب سو ٠ ن : ص .؛ ١ج ( ديرفلا دقعلا ) يف هتمجرت رظنا (ه118-4)
 . اهدعبامو ١١" ص « :ج« ءابدألا

 .7؟1-7١17؟7؟ ص ؛ ؛ج « ءابدألا مجعم : رظناو « 771 ص . حمطملا (174)
 « ؟ق ةريخشلا : يف هنع بتك ام رظنا « (ه800١67) يبلأعتل يعامسإ نب دمحم نب كلملا دبع روصنم وبأ (175)

 .اهدعبامو ١78 ص 2. ؟ج « نايع |تايفو ١ رظناو ءاهدعبو ٠65٠© صء؟
 .اهدعبامو ه9 ص « 1م 3 ١ق « ةريخللا يف هنع بتك ام رظنا « يلطسقلا جارد نب دمحأ رمع وبأ وه 15(
 . "٠١7 ص « ١ج .رهدلا ةميتي « يلاشلا 2070

١7. 



 تاءاطعلاو تابلقتلا نم نورق : سلدنألا دام اما ا

 يف عاطقنا ال هنأ عم نيرثأتم ال ريغلا يف نيرثؤم اصاخشأ نييسلدنألا نم تلعج دق نونسلاو مايألاف
 بادآلا يف نأ امك ٠ قرشملا لهأ يف رّئأ دق يسلدنألا ركفلا نإ « ءاطعو لصاوت لب « ركفلا
 .ةيبوروألا

 نم أشن هنأل كلذ « ملعلا كلذ يف ةسارد يف اًساسأ (زكرم سلدنألا تحبصأ « تاءارقلا ملع يفف
 الت « ةيبطاشلا فلأ دق "7 يبطاشلا دجن ذإ . "3" ماكحإو ةيارد نع هيف فيلأتلا ىلإ قبس نم اهئانبأ
 دقف «ريزغلا هملعلو ء رصم ىلإ حزن يذلا لجرلا كلذ وهو ٠ برغملاو قرشملا يف سانلا اهلقانت يتلا
 . "'؟””«هناكم نم وندلا ىلع صرح رحانتلاو كباشتلا ىلإ لصي اًماحدزا هتقلح يف نومحدزي سانلا ناك"

 14١7( يسلدنألا كلام نبا هيفلأ ملعلا كلذ يف ساسألا لّثمت يتلا يبطاشلا ةموظنم ريغ كانهو
 , '؟"”هلعلا ةبلط نيب ةعيفر ةلزنمب مويلا ىلإ عتمتت تلازام يتلاو , وحنلا يف يهو « ةصالخلاب ةامسملا

 رفست لئاسمب اهحضويو اًيفاش ًاليصفت ماكحإلا تايآ لّصفي ١ يذلا كلذ « "؟”يبطرقلا ريسفت كانهو
 .'؟4؛!( سلس بولسأ يف اهاضتقم ىلإ بلاطلا دشرتو اهانعم نع

 دق اضيأ مهنإف « ريسفتلاو وحنلا ملع ليهست يفو تاءارقلا ملع يف اوقوفت دق نويسلدنألا ناك اذإو

 : لثم نونفلا ضعب قرط يف اوقوفت
 يحا ةصق ترّنَأ امك ؛2'؟*”«نارفغلا ةلاسر» يف « عباوزلاو عباوتلا  ترثأ دقف « ءيصصقلا نفلا -

 . "47 «وزورك نوسنبور » ةياور يف « ناظقي نبا

 . 1947 ص « ريثأتلاو رثأتلا نيب يسلدنألا بدألا : رظنا (18)
 ج « ءابدألا مجعم يف هنع بتك ام رظنا « يبطاشلا ٠ ينيعرلا « مساقلا يبأ نب ةريف نب مساقلا دمحم وبأ : وه (14)

 .1998صءيكلك

 )١140( ص « ريثأتلاو رثأتلا نب يسلدنألا بدألا 197 .
 )١51( نيفلؤملا مجعم يف هنع بتك ام رظنا « (ه5-0٠511) يسلدنألا يئاطلا كلام نب هللا دبع نب دمحم وه ١

 ج٠١ ص 775.

 )١157( رثتلاو رثتلا نيب سلدنألا بدألا : رظنأ ٠ ص 195.
 )١53( ثدحم « ملاع « "1 ليقو ء (ه١ا75-١1١5) ىبطرقلا دل ا ديزي نب دلخم نب مت ,طرقلا ٠

  6 3 0ركل هيرأت شناو' 67-05” ص 27ج ةفلؤلا ل

 ريسفتلا ملع يف نيهبانلا نم ةعومجم هعم ركذ دقو « 7-4304 ياا .
 )١544( ص « ريثأتلاو رثأتلا نيب دثألا بي ا: نم ١95 .

 )١56( ص « ١ج « يرجهلا بارلا نرقلا يف ينفلا رثتل : باتك يف كلذ رظنا  » 3١7.اهدعبامو

 ) )155هنع بتك ام رظنا « (ه١08- 495) يسيقلا ليف نب دمحم كب وبأ اهبتك ةيفسلف ةبق ناونع : ماظقي نب يح
 ص « ةئراتم ةسارد_-وزورك ن دبورو ناظقي نب يح ) باتك اهليلحتو هتصق نعو 1١7- 8١ام اضيأ رظناو ء«

 باتك يف ةصقلا نع بتك ١ .اهدعب ام و49 ص « يسلدنالا رثتلا يف ديدجتلا حمالم
 فيد لايناد ) يزيلجنالا بتاكلل يهف «وزورك نوسئبور ةياور امأ (- 117٠ 171٠م يح ) يف هنع بتك ام رظنا

 نم تاحفصلا ء وزورك نوسئبورو ناظقي نب ١١١846 نم تاحفصلا ليلحتك هتياور نعو ؛ ١١7-١69 نعو

 هسفن باتكلا نم ثلاثلا بابلا ةياورلا هذه يف ليفط نبا ةصقرت .

 /ا١ا



 0 م ا يسلدلألا بدألا يف ءامتتألا ةرهاظ

 ."؟!”اهعزنم نوعزني اوراصو « قرشملا لهأ اهنسحتسا يتلا كلت ٠ تاحشوملا نف-

 رومألا يف رظنلا نود هنطوب ناسنإلا قلعت ىلع ةحضاو ةلالد كلذ يفو . كلامملاو ندملا ءاثر -

 , 48 قرشملا يف ناك امك اهتوق وأ اهفعضو ةيسايسلا

 ركفلا قوفت دقف اذهبو « برغلا يف سلدنألا لهأ رثأ امك سرفلا يف اورثؤي مل قرشملا لهأ نأ

 ايوروأ ةضهن يف لضف باحصأ برعلا لعجو ؛2'؟"دودحلا ىدعت ذإ « يقرشملا ركفلا ىلع يسلدنألا

 ةدع بادآلا يف ابوروأ ةضهن ترخأتل خيرأتلا حرسم ىلع برعلا رهظي مل ول ١ : لوقي مهدحأ لعج امم
 كالا 0

 : ةمتاخ

 . يسلدنأ ءامتناو يقرشم ءامتنا : يسلدنألا ركفلا يف نيئامتنا دوجو ىلإ قبس اميف انقرطت دق انك اذإ

 دودح وأ لصاوف دوجو ينعي ال امك « يسلدنألا ركفملا يف ماسقنالا وأ راطشنالا ينعي ال كلذ نإف

 ءامتنالاو « ةراضحلا هنم تغزب ناكمل ءامتنا نعو بح نع ءاج يقرشملا ءامتنالاف ؛ نيثامتنالا نيب

 مل يسلدنألا ركفلا يف نيئامتنالا نيب ةقالعلاو « ركفملا هيف شاع ناكمل بح نع ءاج يسلدنألا

 ركفلا نأ دقتعي وه امك « همالسإو هتبورعب رخفي وهف « هدالبب رخفي يسلدنألا ناك اذإف « لصفنت

 يف رثؤملا يبرعلا ركفلا هيسلدنألا ةلودلا مايأ رخأ يف وه لب « يبرعلا ركفلا نم ءزج وه يسلدنألا

 ركفلا ءازجأ نم ةيئزج ينعي كلذ نإف « يبوروألا ركفلا يف رثأ دق يسلدنألا ركفلا ناك اذإف نيرخآلا

 . ماع لكشب يبرعلا

 يف لثمتت قئالع ةعومجم نم قلطنا زيمتم ركف وه يسلدنألا ركفلا يف ءامتنالا نإ :لوقأ كلذل

 . نيرخآلاب رثأتلا مدع ينعي ال هنإف . صاخ ءامتنا هيف ناك اذإو « خيرأتلاو مدلاو نيدلا

 .19؟1-١9١5 ص . ؟-  سفنلا : رظنا 220

 هلجأ نم يذلا ببسلا فلؤملا حضوأ دق « 705 ص « ةطانرغ طوقس يتح دفلا نم دنألا فدألا : رظنا 225/4

 . ةقراشملا ىلع نوللا اذه يف سلدنألا لهأ قاف
 نم تاحفصلا « ٠١ ددع . لهانملا ةلجم يف ( لاقم) ةيبرغلا بادآلا يف سلدنألاب يبرعلا رعشلا رثأ : رظنا (154)

 1١58- ص « ةيملاع ةزئاجو يسلدنأ رعاش : ًاضيأ رظناو . رودابورتلا دارعش : باتك اضيأ رظناو « 1١8٠-١٠١

 سلدنألا رعشلا ) ناونعب ًالاقم ىوح دقف « ةفسلفلاو خيراتلاو بدألا يف ةيسلدنأ تاسارد : اضيأ رظناو ٠
 ١17 -7٠١. ص « (يبوروألا رعشلا يف هيرئأتو

 )١6١( ص «رودابورتلا ءارعش ؟١.

١ 



 تاءاطعلاو تابلقتلا نمنورق : سلدنألا داعم دام دانا 422 مق هوازن و 22 اناء ند عطوان ج2 كة د ع دو عة 33

 ينعت امب قرشلا ةيصخش تصمقت دق ةفيض ةيناكم دودحب ةددحم ةريزج هبش يهو « سلدنألا نإ

 ,اهئاوتساو اهلادتعا يف ةيئامي ؛ اهئاوهو اهبيط يف ةيماش سلدنألا١ : يركبلا ديبع وبأ لاق « ةملكلا هذه

 عفانم يف ةيئدع . اهئداعم رهارج يف ةينيص , اهتيابج مظع يف ةيزاوهأ , اهئاكذو اهرطع يف ةيدنه
 ماسح _راطخلا وبأ هلعف ام برغتسن الف اذهلو « قرشملا هبشت اهنإف كلذك تناك اذإف , «١7 اهلحاوس

 كلت برغتسن ال امك « ةيقرشم ءامسأب اهاّمسو سلدنألا ضرأ ىلع ماشلا لهأ مّسسق امنيح رارض نب
 اهرثأتو « مهبتك ءامسأ ىلع اًنايحأو لب « مهيركفم ءامسأ ىلع اهنوقلطي يتلا ةيقرشملا ءامسألا

 . قداصلا ءامتنالا ليبق نم الإ كلذ امف ةيقرشملاب

 يننإف  ''""«ضعبب هضعب طابتر امل مالكلا انررك امبرو « ديدم ليوط سلدنألا رحب » نألو
 نأ يغبني ديرف جذومنأ يسلدنألا بدألا يف ءامتنالا نإ:لوقأ نأ ينيفكيو « دحلا اذه دنع فقوتأ

 سردلا يف اهنم يناعن يتلا ةيركفلا ةيميلقإلا اندجو امل مهبدأ يف ةقراشملا هاذتحا ولف «ىذتحي

 هبحصو هلآ ىلعو دمحم انديس ىلع هللا ىلصو دادسلاو نوعلا هنمو « ناعتسملا هللاو «ميلعتلاو

 . نيعمجأ

 ,2١7١ص٠ ١ج .. . . بيطلا حفن : رظنا (61)
 .8١7ص .هسفن رلصملا (16١؟)

١ 



 ا ا ا ا و يسسلدنألا بدألا يف ءامتنألا ةرهاظ

 عجارملاو رداصملا

 :هللا دبع نب دمحم هللا دبع وبأ « رابألا نبا

 ةكرشلا :ةرهاقلا .ىلوألا ةعبطلا ءسنؤم نيسح هيلع قلعو هققح . ءاريسلا ةلحلا باتك

 .م 19571" « رشنلاو ةعابطلل ةيبرعلا

 : هللا فلخ دمحم « دمحأ

 .ه٠5١ 5 « مولعلا راد :ضايرلا «ةثلاثلا ةعبطلا « هدقنو بدألا ةسارد يف ةيسفنلا ةهجولا نم

 : لخنأ « ايثتلاب

 لودلا ةعماجل ةيفاقثلا ةرادإلا: ةرهاقلا « سنؤم نيسح :ققحت « يسلدنألا ركفلا خيرات

 . ةيبرعلا

 : ىلع نسحلا وبأ « ينيرتتشلا ماسب نبا

 ه149١ « ةفاقثلا راد : توريب « سابع ناسحإ :قيفحت « ةريزجلا لهأ نساحم يف ةريخذلا

 :ميرم « يدادغبلا

 .ها١٠5١ «. ةماهت : ةدج «ىلوألا ةعبطلا؛ رودابورتلا ءارعش -

 «يعماجلا باتكلا ةلسلس نمض ردص « ةماهت «ىلوألا ةعبطلا ,بدألا ةسارد يف لخدملا -

 ها

 : يفطصم دجنم « تجهب

 :توريب نيطبارملاو فئاوطلا كولم يدهع يف يسلدنألا رعشلا يف يمالسإلا هاجتالا 5

 ه1٠5١/ « ةلاسرلا ةسسؤم

 بتكلا راد :لصوملا «(ه957-491) ةطانرغ طوقس ىتح حتفلا نم يسلدنألا بدألا -

 .ما18 «لصوملا «رشنلاو ةعابطلل

 :هكوش ىده « مانهب

 «ةثيدحلا يرفلا ةعبطم : فجنلا « ىلوألا ةعبطلا ءيرقملل «بيطلا حفن» باتك يف يبدألا دقنلا

 .ما310//

 4ك



 تاءاطعلاو تابلقتلا سم نورق : سلدنألا د م دوا طالوت ل نال كلو ماقطم 333 2 قل داع قابلا امان أ

 : يرثه ©« سريب

 هتميقو « ةسيئرلا هتاعوضومو « ةماعلا هحمالم : فئاوطلا رصع يف يسلدنألا رعشلا

 .ه408١ 2 فراعملا راد : ةرهاقلا « ىلوألا ةعبطلا .يكم دمحأ رهاطلا ةمجرت «ةيقيثوتلا

 : ميهاربإ « نوضيب

 ةضهنلا راد :توريب ؛ةطلسلا بدأ يف ةسارد :سلدنألا يف ءارعشلا نويومألا ءارمألا
 . «ةيبرعلا

 : بجر لمحمم « يمريب

 نبا دمحم مامإلا ةعماج « رشنلاو ةفاقثلا ةرادإ : ضايرلا « ريثأتلاو رثأتلا نيب يسلدنألا بدألا

 .ها٠٠5١ « ةيمالسإلا دوعس

 :كلملا دبع روصنم وبأ « يبلاعتلا

 ةيناثلا ةعبطلا « ديمحلا دبع نيدلا يبحم دمحم قيقحت « رصعلا لهأ نساحم يف رهدلا ةميتي

 .م191/7 ءركفلا راد: توريب

 : ليئاربج « روبج

 .م1917/8  ةديدجلا قافألا راد : كاوريب «ةيناثلا ةعبطلا 2 هدقعو هبر دبع نبا

 : ريهز رهام « رارج

 ةعبطلا (يرجهلا عبارلا نرقلا يف سلدنألا رعاش) نوراه نب فسوي يدامرلا رعش

 .ه٠٠5١ «رشنلاو تاساردلل ةيبرعلا ةسسؤملا : توريب «ىلوألا

 :رونأ « يدنجلا

 باتكلا راد :ةرهاقلا « ثيدحلا يبدألا دقنلا تايرظن ةهجاوم يف يبرعلا بدألا صئاصخ

 . ةيبرعلا ةيمالسإلا ةعوسوملا ةلسلس نمض ردص « يرصملا باتكلا رادو ينانبللا

 : ىلع نمحرلا دبع . يجحلا

 2 ماصئتعالا راد (ه48891/- 45؟) ةطانرغ طوقس ىتح يمالسإلا حتفلا نم يسلدنألا خيراتلا

 .ها "5٠51 ىلوألا ةعبطلا « ةرهاقلا



 22 23 هدا م لن مو داباا# دار وم ذا ع تح هدف هج تق ددع مت 2723 1 ما ابعد يسلدنألا بدألا يف ءامتتنألا ةرهاظ

 : يليبشإلا يريمحلا ليعامسا ديلولا وبأ « يريمحلا

 دبع هيلع قّلعو ةساردلا بتكو هققح « يريمحلا ديلولا يبأ فيلأت عيبرلا فصو يف عيدبلا
 .هاةدا/ا يندملا راد :ىلوألا ةعبطلا « اليسع ميحرلا دبع هللا

 :ناقاخ نب دمحم نب حتفلا رصن وبأ , ناقاخ نبا

 ةقيتعلا ةبتكملا « ينانعلا دمحم هسراهفل عضوو هل مّدق « نايعألا نساحم يف نايقعلا دئالق -

 .سنوتب

 ةسارد ناقاخ نب حتفلا فيلأت ءسلدنألا لهأ حلم يف سنأتلا حرسمو سفنألا حمطم -
 3 ةلاسرلا هسسؤمو رامع راد : توريب «ىلوألا ةعبطلا « ةكباوش ىلع دمحم قيقحتو

 ها"

 : ناوضر دمحم ء« ةبادلا

 .ه١٠15١ « ةلاسرلا ةسسؤم :توريب « ةيناثلا ةعبطلا « سلدنألا يف يبدألا دقنلا خيرات

 :قداص ىفطصم « يعفارلا

 .ه195١  ةرهاقلا « ىلوألا ةعبطلا « برعلا بادآ خيرات

 : تدوج (؛ يباكرلا

 ةيسلدنألا تاساردلا ةبتكم ةلسلس نمض ردص «فراعملا راد : ةرهاقلا « يسلدنألا بدألا يف

 .(12) مقر

 :نيدلا ريخ 6 يلكرزلا

 .م٠199 « نييالملل ملعلا راد :توريب ؛ةعساتلا ةعبطلا « مالعألا

 : مالسلا دبع دماح نارهز

 . بتكلا ملاع : ةرهاقلا « ةيناثلا ةعبطلا « يسفنلا داشرولاو هيجوتلا

 : ىسوم نب يلع ١ يبرغملا ديعس نبأ

 ةعبطلا ٠ فراعملا راد . فيض يقوش روتكدلا هيلع قّلعو هققح ٠ برغملا يلح يف برغملا
 . ةثلاثلا

 ك١



 تاءانطغلاو تانيلقتلا نسم نورتق:: نيشلذتألا - خدع عددا ل اد ود اا كادوا را ا ا مالا اح

 :٠ سميج .أ.ر ٠ تركس

 ةيفاقثلا نوؤشلا راد :دادغب ٠ يوادنهلا مشاه ةمجرت « توكس .أ . ر فيلأت بدألا ةعانص

 . (باتك ةئاملا ) ةلسلس نمض ردص « ةماعلا

 : دمحم ىلع « ةمالس

 : تاوريب «ىلوألا ةعبطلا ؛همالعأ رهشأ « هتاعوضوم « هروطت « يسلدنألا يف يبرعلا بدألا

 .ما146 «تاعوسوملل ةيبرعلا رادلا

 : ىفطصم . فيوس

 . فراعملا راد : ةرهاقلا « ةعبارلا ةعبطلا ,ةصاخ رعشلا يف ينفلا عادبإلل ةيسفنلا سسألا

 : دمحأ دمحم ىفطصم « يفويسلا

 .ه6٠5١ « ةلآلاب عوبطم , ديدجتلاو ةلاصألا نيب يسلدنألا بدألا

 .ها 5٠06 2 بتكلا ملاع

 : نوف « كاش

 :ةرهاقلا ٠« يكم دمحأ رهاطلا ةمجرت « كاش نوف ملقب « ةيلقصو اينابسإ يف يبرعلا رعشلا

 .ما١1 « فراعملاراد

 : ىفطصم « ةعكشلا

 « نييالملل ملعلا راد:توريب : ةسماخلا ةعبطلا « هنوئفو هتاعوضوم « سلدنألا بدألا

 .ماو47

 : ناسحإ ) سابع

 «ةفاقثلا راد :توريب .ةسداسلا ةعبطلا (ةبطرق ةدايس رصع) يسلدنألا بدألا خيرات ِ

 .ما١4

 راد : توريب « ةسداسلا ةعبطلا (نيطبارملاو فئاوطلا رصع) يسلدنألا بدألا خيرات -

 .ماق١4 «ةفاقثلا

 ةعبطلا (يرجهلا نماثلا ىتح يناثلا نرقلا نم رعشلا دقن) برعلا دنع يبدألا دقنلا خيرات -

 .ه1١؟948 «ةفاقثلا راد : توريب « ةيناثلا

 //ا١ا



 ا قلد ل ل ل ا رج 4 2 كنج دك دال لل د دع يسلدنألا بدألا يف ءاستنألا ةرسهاظ

 : دومحم نسح « سابع

 ةسسؤملا : توريب «٠ ىلوألا ةعبطلا « ةنراقم ةسارد - وزورك نوسنبورو ناظقي نب يح

 .ماخ4 «رشنلاو تاساردلل ةيبرعلا

 : دمحم نب دمحأ هيقفلا « هبر دبع نبا

 . ركفلا راد :توريب« نايرعلا ديعس دمحم قيقحت « ديرفلا دقعلا

 : نايلع ىفطصم « ميحرلا دبع

 :توريب « ىلوألا ةعبطلا . يرجهلا سماخلا نرقلا يف سلدنألا يف يبدألا دقنلا تارايت

 .ه٠5١ ؛ ىلوألا ةعبطلا « توريب ةلاسرلا ةسسؤم

 : زيزعلا دبع « قيتع

 .م1917/7+ ةيبرعلا ةضهنلا راد :توريب «ةيناثلا ةعبطلا « سلدنألا يف يبرعلا بدألا

 : دمحم نب دمحا «٠ يشكارملا يراذع نبا

 .م19/41" « ةفاقثلا راد : توريب « ةثلاثلا ةعبطلا

 : رباج ؛ روقصع

 :ةرهاقلا ( ةيبدأ تاسارد ) ةلسلس نمض ردص « نيسح هط دقن يف ةسارد « ةرواجتملا ايارملا

 . م1941 « باتكلل ةماعلا ةيرصملا ةئيهلا

 : دومحم سابع « داقعلا

 م٠97١ ةيرصملا ولجنألا ةبتكم :ةرهاقلا « ةيملاع ةزئاجو ٠ يسلدنأ رعاش

 : هللا دبع دمحم « نائع

 «يجناخلا ةبتكم : ةرهاقلا « ةعبارلا ةعبطلا « نيرصنتملا برعلا خيراتو سلدنألا ةياهن
 ه4

 ك4



 تاءاطعلاو تابلقتلا نم نورق ١ سلدنألا ا: 5 ن1 ل م 3 ب اذهان دن يان 1 2 نو ان ج2 222012 5 ناتو ق3 اي

 : هيسرغ ويليمإ ٠ سموغ

 ةضهنلا ةبتكم «١ سنؤم نيسح بيرعت « هصئاصخو هروطت يف ثحب 2 يسلدنألا رعشلا

 .(40) مقر « ( باتك فلألا ) ةلسلس نمض ردص « ةيرصملا

 : ىلع « روعاف

 بتكلا راد : كتوريب ( ىلوألا ةعبطلا . روعاف يلع هحرشو هققح « ريهز نب بعك ناويد

 .ها٠5ا/« ةيملعلا

 : رمع « خورف

 .ما146 2 نييالملل ملعلا راد : توريب( يبرعلا بدألا خيرات

 : دمحم نب ايركز « ينيوزقلا

 . رداص راد : توريب « دابعلا رابخأو دالبلا راثآ نم

 : اضر رمع « ةلاحك

 : ثارتلا ءايحإو ىنثملا ةبتكم : توريب « نيفلؤملا مجسعم

 : يلع نب ديعس « عنام نبا

 .ه١٠5١ «ىلوألا ةعبطلا « تاذلا ىلع ءافكنالا

 : يكز « كرابم

 أ عفان « دومحم

 راد :دادغب ٠ ىلوألا ةعبطلا« يرجهلا ثلاثلا نرقلا ةياهن ىلإ يسلدنألا رعشلا تاهاجتا

 .ماأ ةماعلا ةيفاقثلا نوؤشلا

 : هللا دبع ءافو « عورزملا

 . عيزوتلاو رشنلل ةيدوعسلا رادلا « (ه176-1757) رصنتسملا مكحلا يومألا ةفيلخلا
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 1 2 ا مرام وب هك د وما ب جملا عم 1 جد يسلدنألا بدألا يف ءامتنألا ةرهاظ

 : دمحم نب دمحأ خيشلا ١ يناسملتلا يرقملا

 «رداص راد : توريب ؛« سابع ناسحإ روتكدلا قيقحت « بيطرلا سلدنألا نصغ نم بيطلا حفن

 .م14

 : دمحأ رهاطلا « يكم

 ةعبطلا :ةرهاقلا « بادآلا ةبتكم « رهاطلا ةمجرت «ينابسإ روظنم نم يسلدنألا بدألا
 .ها١٠5١ «ىلوألا

 ٠ فراعملا راد : ةرهاقلا «ةثلاثلا ةعبطلا « ةفسلفلاو خيراتلاو بدألا يف ةيسلدنأ تاسارد -

 .ما ا

 : دباع ناملس « يودنلا

 ةعبطلا « ( ةيفاقث ناولأ ) ةلساس نمض يبدألا اهبأ يدان نع ردص « هتافلؤم نيب ظحاجلا
 .ها556 , ىلوألا

 : دمحأ ؛ لكيه

 2« فراعملا راد : ةرهاقلا «ةنماثلا ةعبطلا« ةفالخلا طوقس ىلإ حتفلا نم يسلدنألا بدألا

 .م15

 : يمورلا يومحلا هللا دبع نب توقاي « يومحلا ترقاي

 .ه٠٠5١  ركفلا راد : توريب « ةثلاثلا ةعبطلا « ءابدألا مجعم

 : تايرودلا

 . م1941/ راذآ قشمد يف ردصت ةيركف ةيبدأ ةلجم : ةفاقثلا

 ةنسلا يناثلا عيبر )5١( برغملا )2 ةيفاقثلا نوؤشلاب ةفلكملا ةلودلا ةرازو اهردصت ا لهانملا

 .ةئماثلا



 : سلدنألا ءابدأ

 ةيبرعلا ةيبدألا ةكرحلا يف مهريثاتو مهتاماغسإ
 (نييرجهلا نماثلاو عباسلا : نينرقلا لالخ)

 نومحر يبرعلا نيسحلا :روتكدلا





 تاءاطعلاو تابلقتلا نم نورق : سئلدنألا 2 4و ديلي توكل ان ناد ناقل ل دولا نعد و م نا فة طاطا ع

 : سلدنألا ءابدأ
 ةيبرعلا ةيبدألا ةكرحلا يف مهريثاتو مهتاماهسإ

 (نييرجهلا نساثلاو عباسلا : نينرقلا لالخ)

 *”نومحر يبرعلا نيسحلا :روتكدلا

 ثحبلا صلختسم

 هذه لواحت قرشملا بدأو يمالسإلا برغلا بدأ نيب ةيفاقثلا تاقالعلاو يبدألا لعافتلا راطإ يف

 ةيبدألا ةكرحلا يف زرابلا ىبدألا ماهسإلا ةيمهأ لوح ةديدجلا تاشقانملاو ءارآلا ضعب لوانتت نأ ةقرولا

 بدأ ىلع ريثأتلا دح ىلإ لصت نأ تعاطتسا يتلا نبيرجهلا نماثلاو عباسلا نينرقلا يف ةيبرعلا ةيفاقثلاو

 . ماشلاو رصم يف اصوصخ ههيجوتو قرشملا

 : ةيساسأ طاقن عبرأ ىلع ثحبلا اذه عوضوم ينبنيو

 يف لصأتملا فيلأتلا ةكرح تفرع دقف : ةيقرشملا ةئيبلا يف يبرغملاو يسلدنألا باتكلا راشتنا ١

 ءارمألا لبق نم اومدقتساو ماشلاو رصم يف نيفلؤملاو باّتكلا تيص عاذو اًعساو راشتنا سلدنألا

 يف اًيساسأ ًالماع يسلدنألا باتكلا راشتنا ناك دقو ايلعلا بتارملاو ةناكملاب مهيدل اوظحو نايعألاو

 . ةيبدألا طامنألا ىلع ريثأتلا ثادحإ

 .ةيعيدبلا دئاصقلاو ىوبنلا حيدملا رعشو ينفلا بناجلا لوانتيو : رعشلا لاجم ١

 نييسلدنألا نيمجرتملا ىدل ةديدجلا جهانملاب « ةقراشملا رثأت رادقمو : ىبدألا دقنلا لاجم "٠

 اولمحو «ةفاجلا ةيقئاثولاو لمملا عجسلا نم ةيبدألا ةباتكلا جارخإ ىلع اولمع نيذلا ةبراغملاو

 . مهبيلاسأ جهن ىلع ةقراشملا

 اذه يف نييسلدنألا تاباتكب ةقراشملا رثأت ىدمو مجارتلا بدأو ةيبدألا ةيرثنلا ةباتكلا لاجم يف 5

 . رامضملا

 ةيخيراتلا ةرتفلا هذه يف ةقراشملاب مهتنراقمو رامضملا اذه يف نييسلدنألا تاءاطع دنع فوقولا نإ

 يبرغملا بدألا تامهاسم ىلع ءوضلا ءاقلإ ىلإ يمري هنكلو « يبدألا لادجلا ءايحإ هنم ضرغلا سيل

 . برغملاةدجو « ةيناسنإلا مولعلاو بادآلا ةيلك « دعاسم ذاتسأ (*)
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 ب دما كسا ا سدا مهريثأتو مهتاماهسإ : سلدنألا ءابدأ

 ؛ باوج ىلإ ةجاح ىف لازت ام يتلا ةلئسألا ضعب حرط ىلإ اًضيأو ٠ يبرعلا بدألا يف يسلدنألاو

 . يسلدنألا بدألا يف عابتالاو عادبإلا ةلأسمب ةقلعتملا ميهافملا نم ريثك حيحصت دصق كلذو

0 

 "11212811 00171141810110 115 10 نللال 17/111010 0171

 "1228 خخخ 1112417 18410111017 107 1115 آش

 0 لك

 آد
 101. ثا-110155ةن2 فل- خعدط٠أ ل

 (م8518467)
 - '1طلق م3م672 ةتتمق أ 107هوأانعداتم ع 5022م ؟هععمأ 10لعوق ؟ءاقاتسو 10 اطغ عع
 طعاج عمر طع ]ا عموتت هل ءاناطتعد1 اغ2ل105 06 اطع 7؟ءواعمم مدعغ 06 طع آناقستع 750110 هدد
 اطع هدع طقصل ةطل طموع 042 اطغ ظوفاعتمت مققأ ه2 اطع 0اطقت. 10116113205, 1[ ةأتلالع5 0
 ةصهلزتدع اطع ذصموعأ طقأ طع 1( ععونج غدل1605 ه1 طع 171عوا طقل هد اطع ظقمأ ليضمع طع 7غ
 ةسل قط ءعمطتنتعم لل 8. 1م امكاسعمعع هد اطع اناععدمب اهد0100 735 12 -عمعطتسق, 10 طع
 ءةرعاعما اطقأ 1غ 50606060 ذط عاالتسم 11 15 080 013عماهأتمل, ه5مععأدلاز/ هااط ؟عورععأا 10 اع

 111 ععونجت هزات داتمس اص اطع (0عمأ 12 عع26121 ةق0ل 8عزتمأا ةقل "خل- طقس" ذه مق ءان]ةق

 - 1115 م3061 7111 عدل 1غ 10111 108313 201125 :

 طانأر اطغ مهما م1320 طزن طع 710عدمىعد0ل لتكن دام 01 طع 8لدعاطتعاأ ةنتل مهمه 1
 ىماتمعد. "طع مادطاتوطتمع 320ا9)0916 3ك 2 ععماتتتع 10621 م؟000عأ 7/35 110ان115طلقل ع 3120 5

 1زممموعأ :عدعطعل0 ددعط 76202016 ةععقك ةق ظوزتمأ ة00 "فل-كطقست". ذك 3 00256011626,
 ل15وعمتسةاتم» ه4 اطع مصلح ددزدس ؟تتانسع م133:ع0 2 لععاوأا/ ع 501م از ةطقمأمع اطغع ان اععقمإل

 8ععمقعو زم اطع ظقفأ

 56602017, 12 اطغع ؟عولقم 01 م0عاتإل :

 '[طلم مدنخ 111 «ممععتتم 15عام ؟بذاط طع ةمهلزئوأز5 01 طع ةعواطعاتع ةمل اطع 152
 ةقمععأك, ام ععاطعت# باغ اطع مدصد ععتتع معد 01 ممعانإل عاملا مع اطع طعموطعأ (م,ط.ان.ط)

 '1طتقل1إب, طع ممم ةنص 01 ان ععدتأإل هتانعادات ٠7111 5ع قع

 - آه اطلق هومععأب طع 2011089128 قاتعواتم» 7111 5ع ةقاطعل: ام دبطقأ ءعاعمأ 010 اطع
 "عوماعرم" بماعرو 5دععاتسا 10 طع صلات عرعع 01 اطغأع "ب ءواعرم" مععو زم اطغ م5100 انت

 015 نالت

 1مسساطلإل, ذص اطع لمح ةتم 04 م2056 81مم ةم0 ط10عئهمطإب 1

 - 156 ةتاطم#» 111 10مأع ذصغم اطغع طعات (0ع0م1365 اطهأ اطع "7؟ءةواعرزل" 010 ععومالا 5
 طقتع 200ماعل. '1طع م205ع تا عق5 م3228ع0 ام 510 اناععقمإل معمدع 01 اك ةعاتكعأمل ءطجتسمع ةطل

 01 15 "00عابط ءاداقتت" 5/16. ثم 2 ؟عداتاا 01 اطلق 1ق2017201012, 16

 711615 220 اغ3125126015 101101760 تاتا.
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 تاءاطعلاو تابلقتلا نم نورق : سلدنألا 0-2-2 22-2 مح ال مل ام مسمع سس م عع ع ع هع ع

 هلهو « اهيلإ برعلا لوخد ذنم ةيمالسإلا راطقألا رئاس نع ًةزيمتم ةيصوصخ سلدنألل نأ دقتعأ

 جزامتو « نيتفاقثلا حقالت نعو «٠ ينابسإلاو يبرعلا نيرصنعلا محالت نع ةجتان ةيصوصخلا

 . يركفلاو يبدألا جاتنلا يف رخآب وأ لكشب رّثؤت نأ دبال رصانع يهو « نيتراضحلا

 ثارت هنكلو . اضحم اًيبرع وأ « طقف اًيميلقإ اًنارت سيل يسلدنألا ثارتلا نأ ربتعن كلذ لجأ نمو

 هدهشت يذلا راهدزألاو مدقتلا يف ريبكلا لضفلا امهل ناتقيرع ناتراضح هجاتنإ ىلع رفاضت يناسنإ

 . مويلا ةيناسنإلا

 يف يبرعلا لعفلا نع فرطلا ضغ لواحت يضاملا يف ةيقارشتسالا تاساردلا ضعب تناك نئلو

 ىلع اوقافأ - برعلا نيثحابلا نع  ًالضف  مويلا نابسإلا نيثحابلا نم اريثك نإف « ةيمالسإلا اينابسإ

 ىلع ةينامثلا نورقلا هتثدحأ يذلا ريثأتلاو يمالسإلاو يبرعلا عقاولاب اوفرتعاو « ةعصانلا ةقيقحلا

 . اهسفن ةيبوروألا ةراضحلا

 يبرعلا بدألا يساركو ةصاخلا ثحبلا تاعومجمو « ةكرتشملا ةيفاقثلا تايعمجلا ىلإ ةفاضإلابف

 يتلا ةصصخنملا تالجملاو تايلوحلا ردصإ اذكو « ةينابسإلا تاعماجلا يف ةصصخملا يسلدنألا

 ةيبرعلا راطقألا يف مأ اينابسإ لخخاد ءاوس « ةينابسإلا ةيبرعلا ةيركفلاو ةيفاقثلا تاقالعلا يف ثحبت

 مخضلا ثارتلا اذه ىلإ تافتلالل ةصتخملا ةيملعلا رئاودلا فرط نم ريبك عيجشت كلانهف ؛ ”2١ يرحخألا

 (9 ةيبرعلا ايلعلا دهاعملاو تاعماجلا ىوتسم ىلع نييسلدنألا بدألاو ركفلا اياضق ةجلاعمو

 كلذ مامتهالا اذه روص رخآ نمو «ةفلتخملا تاودنلاو ةيملعلا تاءاقللا راطإ يفو «ةينابسإلاو

 ةبحاصو سلدنألا ةرضاح « تاذلاب ةيليبشإ يف (ريخأ ميقأ يذلا ريبكلا يملاعلا يفاقثلا ضرعملا

 ةيبرعلا ةراضحلا خيرات ىلع اهلالخ نم نورضاحلا لطأ دقو « ةيبرعلا راثآلاو روصقلاو راوسألا

 . لبقتسملا ةدئافل رضاحلاب يضاملا اولصوو

 .ثحبلا اذه هلوانتي مل ةينابسإلا بادآلا ىلع ريثأتلا نم بناج كانه (*)
 ديردم يفو 2« سريبسه « ناوطت ادومت ةلجم ؛ لاجملا اذه يف برغملا يف ردصت تناك يتلا تالجملا مهأ نم )0غ(

 . خلا . . . ةيسلدنأ تاسارد « سنوت يفو « ةيمالسإلا تاساردلل يرصملا دهعملا ةلجم
 دوعس نب دمحم مامإلا ةعماج هترشن يذلا يمويبلا بجر دمحم باتك « ريثأتلاو رثأتلاب ةقلعتملا تاساردلا مهأ نم (؟)

 . 1485م ةنس ةيمالسإلا
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 د هدام م د كالا اا ااا اوال الو حار ا اب ع كاع ال مهريثأتو مهتاماهسإ 1 سلدنألا ءابدأ

 ةيبدألاو ةيركفلا رواحملا نم ةعومجم ةسرادمل ةيبرعلا راطقألا يف تاودنلا تارشع اًيرود دقعنتو

 (7 ناوطتب ريخأ دقع دقو « ثحبلا نم اهظح لنت مل يتلا ةرخأتملا تارتفلا ىلع رثكأ زكترتو « ةينفلاو

 . كرتشملا خيراتلا نم نورق ةثالث سلدنألاو برغملا : ناونعب ةودن

 ابوروأ يف ةيملاعلا تابتكملا هيلع لمتشت ام نإف « ثيثحلا ثحبلا نم ةكرحلا هذه دوجو مغرو

 اهتشقانمو اهتساردو تاطوطخملا كلت نع فشكلا نم ديزم ىلإ جاتحت ةيسلدنأ راثآ نم ةيبرعلا دالبلاو
 .( 9 اهرئاخذ طابنتساو

 يف مهباّتكو سلدنألا ءابدأ ماهسإب قلعتت  يرظن يف  ةيساسأ ةلأسم لوانتي ثحبلا اذه عوضومو
 وكشي قرشملا يف بدألا ناك تقو يف « نييرجهلا نماثلاو عباسلا نينرقلا ناّبإ ةيبرعلا ةيركفلا ةكرحلا
 قرشم يف بدألا ةلعش تبخ نإف « ةغرافلا ةيعيدبلا غابصألاو لالغألا ةأطو تحت فعضلاو دانعلا نم

 ةراضحلاو ركفلا تاموقمب سلدنألا تظفتحاو « اهبرغم يف تعطس دقف . تقولا اذه يف ةيبرعلا دالبلا

 . ابوروأ وركفمو ءاملع اهملست ىتح ةيناسنإلا

 ًارظن رخأتي وأ اًنايحأ ثيدحلا مدقتي دقف « نييرجهلا نماثلاو عباسلا نيئرقلا ىلع زكرأس ينأ مغرو
 مهءارعشو نييسلدنألا ءابدألا لوانتيس ثيدحلا نأ امك « ةيرسق ةروصب بدألاو ركفلا رصح ةبوعصل

 نم نأ ىلإ ةراشإلا نم دبال مث .بدألل خيرات وأ ءاصحإك ال ةساردلل جذامنك مهيفنصمو مهداقنو

 رصمو سنوتو برغملاك ىرخألا ةيبرعلا راطقألا يقابو سلدنألا نيب ةتوافتم تارتف اوشاع نم . ءالؤه
 يحمت ةيفارغجلاو ةيسايسلا دودحلا تناك اهنع ثدحتت يتلا ةرتفلا هذه نأو « اهريغو زاجحلاو ماشلاو

 .سلدنألاو برغملا نيب اًبلاغ

 اياضقب اومتها دق ىلوألا نيقرشتسملا تاسارد ىلع اودمتعا نيذلا برعلا نيثحابلا بلغأ ناك اذإو

 فئاوطلا كولم دودح ىلإ ةبطرق يف ةلودلا رصعو ةيبرعلا ةرامإلا تارتف يف هخيرأتو يسلدنألا بدألا

 ةطانرغ رصعو نييئيرملاو نيدحوملا دهعك ةرخأتملا تارتفلا تيقب دقف « سلدنألا يف نيطبارملا دهعو
 ةينيدلا بناوجلا لوانتت تارتفلا هذه يف نييسلدنألا نع ثيدحلا نأ ظحالن كلذلو « ةيفاكلا ةيانعلا نود
 ةيبرعلا ولعو « هقفلا مولعو ريسفتلاو تاءارقلا ىلع رثكأ تاساردلا تثدحتف « ةيخيراتلاو ةيوغللاو

 .؟*اوحنلاو

 , نوقرشتسملا باتك يف سيرأي ةينطولا ةبتكملا يف ةيبرعلا تاطوطخملا نع ءاصخإ ىلا )5
 . (فراعملا راد : ةرهاقلا) « 1١" ١ج ,«يقيقعلا بيجن

 . اوال ص « ريثأتلاو رثأثلا نيب يسلدنألا بدآلا  يمويبلا بجر دمحم : رظنا (6)

 املك



 تاءاطعلاو تابلقتلا نم نورق : سلدنألا 2-2-2-2 ت22 02 0 عل ع ع هل ع مم م م مع م نع

 يتلا ةرتفلا يف اصوصخ اينابسإ ىلع يبرعلا ريثأتلا نم ليلقتلا ةلواحم ىلإ عجرت ةلأسملا هذه لعلو
 نأل ؛ ةيبرعلا رداصملا نم رثكأ ةينابسإلا رداصملا (7 نوقرشتسملا دمتعا دقو « يبرعلا ّدملا اهيف رسحنا
 يف بدألل ينفلا ىوتسملا طبر نع جتان وهف برعلا نيساردلل ةبسنلاب امأ . دعب رهظ نكي مل اهبلغأ

 .ةرتفلا هذه يف دقنلاو بدألا يندت نم قرشملا هفرعي ناك امب سلدنألا

 روهدتلا نم نييسلدنألا ءابدألا مقوم : يهو اهجلاعأ نأ ديرأ يتلا ةيساسألا ةطقنلا تناك ءانه نمو

 نأب لوقلا ىلإ ردابأو « طاطحنالا رصع اهيلع قلطي يتلا ةرتفلا يف بدألا عاطق باصأ يذلا فعضلاو

 ايئاهن مهرايد نم نويسلدنألا جرخ ىتح سلدنألا دالب يف اًقعض الو اروتف فرعي مل رشنلاو رعشلا نف
 . ةطانرغ ةلود تهتناو ةيبرعلا راطقألا يف اوعزوتو

 رظنن نأ دبالف « ةيعوسوم ةفاقثب نوعتمتي اوناك نييسلدنألا ءاهقفلاو ءاملعلاو ءابدألا نأ انملع اذإف

 (ها8١/1 :ت) 7 يسلدنألا يناسملتلا سيمخ نبا ناك دقل « ةيفرعملا لوقحلا لك يف مهتاءاطع ىلإ

 « ًارعاشو اًبيدأو اًهيقف (ه 405 :ت) 2 يطانرغلا يزفنلا نايح وبأ ناكو « ًارعاشو اًبيدأو اًملاع

 ةيرعاشلا نيب (هال7 ١ :ت) 2١0 يددعلا ءانبلا نباو (ه 584 : ت) 217 ينجاطرقلا مزاح نم لك عمجو

 فيلأتلاو ةلحرلاب (ها/١1 :ت)١21)يتبسلا ديشر نبا رهتشاو « يبدألا دقنلاو يقطنملا ريكفتلا نيبو

 .ابيدأو ارعاشو افوسليف (ه1/1/5 :ت) 2١17 بيطخلا نبا ناكو « رعشلاو

 صوصن ةءارق ةطساوب نيسلدنألا دنع ينفلا رعشلا قوتسم ىلع هيرجأس يذلا ثيدحلا يفو

 بابسأ نع نيجتان ضومغو شيوشت نم هفنتكي امم يبرعلا ثارتلل انتءارق يف مويلا وكشن اننإ
 : اهمهأ نم ةددعتم لماوعو

 اًنضيأ :رظنا ٠ 0 ةيبرغلا رظنلا ةهجو حّضوت مهؤارآو « ايثئيلابو « يزودو « 0 ناملكورب : لثم (5)
 قرشتسملل : سلدنأل | خبرات :اذكو ؛ سنؤم نيسح ةمجرت ؛« 37١" : ص « يسلدنأل ا ركفلا خيرات : ايثنيلاب

 , 1088 ص : خابشأ

 . ٠ 7١ ةناكلاةينكلا يف تمجرترظن )0
 يرقملا :رظنا ()
 ." م ل حتفلا :رظنا (9)

 )١( يبرغملا غوبتلا :رظنا ١١/ 7١7.

 )١١( غوبنلا :رظنا « 5٠5/1١ .
 ١١( ضايرلا راهزأ : يرقملا رظنا ٠/ 084ةنماكلا رركلا : / 7١9 .

 ا4ل/



 ه7 ا مهريثأتو مهتاماهسإ : سلدنألا ءابدأ

 انيلع بلغيو « ةيبرعلا ةفاقثلاو بدألا اياضق ةجلاعم يف ةيدرفلا ةعزنلا أدبمب نيعبشتم انلزام اننأ - ١

 تنأف ؛ كاذ وأ هاجتالا اذه وحن نوعزني ىمادقلا ءابدألاو ءاملعلا ناكو ؛ ميلقإلا وأ ةهجلل بصعتلا

 ناسملتو سافب يبرغملاو « ةطانرغو ةبطرقب يسلدنألاو قشمدب يماشلاو رصمب رختفي يرصملا دجت

 «ناكمو نامز لك يفو سانلا لك يف ةيعيبط ةزيرغو اًيرطف (رمأ نطولاب قلعتلا أدبم ناك اذإو « ناوريقلاو
 . ةيناسنإلا فراعملاو مولعلا فلتخمل ةيعوضوملا ةساردلا باسح ىلع نوكي نأ يغبني ال هنإف

 نأب لاقي نأ نكمي ام مغر ةيملعلا نيناوقلاو طباوضلل يدقنلاو يبدألا سردلا عاضخإ مدع ؟

 . يعطقلا ناهربلاو يملعلا ليلدلا ىلع موقت ام رثكأ ضارتفالاو قوذلا ىلع ضهنت ةيبدألا قئاقحلا

 ىلإ رظنلا يف لثمتملا لعفلا ساسأ ىلع تماق يسلدنألا بدألا لوح تاساردلا نم اريثك نأ ودبيو

 ةيصخشلا ىلإ رابتعالا در يف لثمتي يذلا لعفلا درو « قبسلاو رخفلا هجو ىلع ةيقرشملا ةيصخشلا

 دمحأ ذاتسألا بتك نأ لئم ؛ ةليوط ةرتفل عابتالاو عادبإلا ةلأسم يف عستاو لادجلا دتما دقف ؛ ةيسلدنألا

 ءالؤه 21) باتكلاو نيثحابلا نم رفن كلذ يف هعبتو «٠ قرشملل اهبدأ ةيعبتب لاقو سلدنألا نع نيمأ

 نيب اونراقف «٠ قرشملا يف ةينفلا هتمق ىلإ لصو بدأل هتاكاحم دنع يسلدنألا بدألا ةبساحم نم اوقلطنا

 نم يضرلا فيرشلاو يبنتملاو يرتحبلاو ءالعلا يبأ نيبو ةهج نم نوديز نباو ديهش نباو جارد نبا

 . 2147 ةعونتم ةيبدأ ضارغأو ةريثك اياضق يف مهؤارآ تفلتخخاو ١ ىرخأ ةهج

 ريزولاو (ه 505 :ت )219 يموزخملا ةريمع نبا تاءاطع نراقي نم نيسرادلا نم دجن ال اننكلو

 همتاخ نبا رعاشلاو (ه !09:ت ) 22 بايجلا نبا بتاكلاو (ه807:ت) 2؟1)هيكحلا نبا

 : لاثمأ قرشملا ءارعش هجتنأ امب (1775 :تا) بيطخلا نب نيدلا ناسلو (هالا/٠ :ت)21يراصنألا

 يبهذلا فسوي نيدلا ردبو (ه577 :ت) رازجلا نيسحلا يبأو (ه 77١ :ت) يراصنألا زيزعلا دبع

 يدنرلا فيرشلا ةعاضب سخبت دقنلا لاجم يفو .(ه ”41/ : ت ) بيقنلا نب نيدلا رصانو (ه٠18 :ت)

 ءازإب يساملجسلاو « يددعلا ءانبلا نبا راكفأو (ه 584 :ت) ينجاطرقلا مزاح ءارآو (ه 584:ت)

 بدألا : لاله يمينغ ؛ سلدنألا يف برعلا ةغالب : فيض دمحأ ؛ يسلدنألا بدألا يف « يباكرلا تدوج (1)
 .خلا... نراقملا

 فلتخا امك « هذه ةيعبتلا ا اا ل ل سالو لطلل فلتخأ )١5(
 .اذكهو « يبرعلا بدألا نع يمحلملا سفنلا نوفني نيذلا داقنلا عم يمويبلا دمحم روتكدلا

 )١5( هراثآو هتايح : يموزخملا ةريمع نب دمحأ فرطملا وبأ) ةفيرش نب دمحم « ةسارد رظنا ( .
 . ١96 : ةنماكلا ةبيتكلا : رظنا (5)

 ١1( «بيطلا حفن ؟ 1817 : ةنماكلا ةبيتكلا : رظنا 475:0 .
 )١18( ةطاحإلا : رظنا , ١ : ١١١ :ةنماكلا ةبيثكلا ؛ 8:58.
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 تاءاطعلاو تابلقتلا نم نورق : سئلدنألا تان 2 اداء اد ماد كاد كان نان اخ ا نافعا قت قد وح ءاطال ع لعل نا ملط د ال اداب كا

 (ه 540 :ت) يرصملا غبصألا يبأ نب نيدلا يكزو (ه5/ :ت ) يدزألا رفاظ نبا هدنع فقوام

 .(هالكه :ت) يدفصلا نيدلا حالصو (ها/ل"ثة:تر ينيوزقلا بيطخلاو

 ؛ثارتلل يلمعلا قيقحتلا رفاوت ءوض يف ةديدجلا تاساردلا رهظت تذخأ « ةريخألا ةنوآلا يفو

 سردلا عوضوم ىلع ةيملعلا ةيعوضوملا نم (ريثك يفضت « ةديدج ةيبدأ صوصنو تافنصم روهظو
 سابع ناسحإ ذاتسألاو ةيادلا ناوضر دمحم ذاتسألا تاسارد يف رثكأ لثمتت ٠« سلدنألا يف يبدألا

 ةيدقنلا ءارآلا نوجلاعي اوئتف ام نيذلا ديدجلا ليجلا نم نيثحابلا نم مهريغو هفيرش نب دمحم ذاتسألاو

 لادجلا ةيضق زواجتن نأ كلذك انيلعف ؛ دوقفملا سودرفلا ىلع ءاكبلا ةلحرم انزواجت دق انك اذإو

 ركفلاو بدألا همدقام ىلإ تادجتسملا ءوض يف رظننو « عابتالاو عادبإلا ةلأسم لوح اًمئاق ناك يذلا

 اهيف تمسح لق هذه لادجلا ةلكشم نأل 0 يناسنإلا ركفلل ءارثإو ىبرعلا ثارتلل ءانغإ نم نايسلدنألا

 . هتايلآو صانتلا « تامزينكيم 9 ةطساوب يبدألا باطخلا ليلحت لاجم يف ةرصاعملا ةيناسللا تاساردلا

 جهانملل عضخت نأ بجي وأ نآلا عضخت يبرعلا ملاعلا يف امك برغلا يف ةيبدألا تاساردلا نألو

 نإ : ةروهشملا ةلوقملا رابتعالا نيعب ذخأتو اهتروريصو ءايشألا تايانب روطت يف مّكحتت يتلا ةيوينبلا

 . اهل نطو ال ةفرعملا

 ليبق نم ال يبرعلا ركفلا ةكرح يف سلدنألا ءابدأ ماهسإ نع يثيدح ناك ٠ بناجلا اذه نمو

 ةايحلا ةنسل اعبت اهناكم يف رومألا عضو ليبس يف طقف نكلو « مهل رابتعالا ٌدرو نييسلدنألاب ةاهابملا

 .ةيعيبطلا خيراتلا ةكرح ريسو

 : 2197 ةيلاتلا طاقنلا ليلحتلاب لوانتأس ؛ ركفلا هذه ءوض يفو

 ١- ةيقرشملا تائيبلا يف يبرغملاو يسلدنألا باتكلا راشتنا .

 . رعشلا لاجم يف نيسلدنألا ماهسإ -؟

 .دقنلا لاجم يف نيسلدنألا ماهسإ ٠
 هاا ل و

 اذه رشن دنع هللا ءاش نإ كلذ رهظيسو « رثكأ قيقدتب ةدح ىلع لك رصانعلا هذه ءاصقتساب حمسي ال انه ماقملا (14)
 . هيلع لغتشا يذلا لمعلا
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 ل الباك ملا ام لل لايم مهريثأتو مهتاماهسإ : سلدنألا ءابدأ

 سلدنألا ءافتقاب اءدب يمالسإلا برغلاو قرشملا نيب ةيبدألاو ةيفاقثلا تالصلا ضرعتسأ نأ ديرأ ال

 نركتو ةيملعلا تالحرلا لدابعب مث قتقلاو يملعلا هئارتب ةبراغملاو نييسلدنالا راهناو قرشملا راثآ
 رصع ذنم نحاس شاقن عوضوملا اذه لوح راد دقف ؛ قرشملا يف مهرابخأ عويذو ةيسلدنألا ةيصخشلا

 نوسرادلا هلوانتو ٠ يرّقملا دمحأو يبرغملا ديعس نباو ينيرتنشلا ماّسب نباو يسلدنألا مزح نبا

 نرقلا يف ترهظ يتلا ةيبدألا جئاتنلا نع ثيدحلا رصحأس نكلو « رضاحلا انرصع يف نوثحابلاو

 يف اهلعافت رادقمو طباورلاو تاقالعلا هذه حضوت يتلا ءارآلا لوانتأو « هدعب امو يرجهلا عباسلا

 . ةيبرعلا ةيبدألا ةكرحلا

 قرشملا يف يسلدنألا باتكلا راشتنا ١

 سلدنألا نم اهيلإ نيدراولا ءاملعلاو ءارعشلاو ءابدألا ةلبق يرجهلا عباسلا نرقلا يف رصم تناك

 ةيخيراتلا هلماوعو هبابسأ قرشملا بدأ ىلع مهريثأتو نييسلدنألا ماهسإل ناكو « قارعلاو ماشلاو

 امدنع رصم ىلإ اورجاه ةبراغملاو نييسلدنألا نم ىربك تاعومجم نأ كلذ ؛ ةيعامتجالاو ةيسايسلاو

 ىلإ حوزنلا اوراتخاو « اهريغو ةيسرمو ةيليبشإو ةبطرقك « ىربكلا ندملاو دعاوقلا يف مهرايد اودقف

 ترهظو ةيردنكسإلاو ةرهاقلا يف ًاصوصخ ريثك مهنم رهتشاو « كيلامملا دهع ىلع اهيف اوماقأو رصم

 امك تاعامجلا ه ذه نع « بيطلا حفن باتك يف يرّقملا دمحأ ثّدحت دقو « قشمد يف ىرخأ ءامسأ
 وأ ةءارقلل وأ « جحلا كسانم ءاضقو ةرايزلل تءاج ةنيدملاو ةكم يف تماقأ ىرخأ تاعامج نع ثّدحت

 لبق نم مأ « ءارزولاو ةالولا لبق نم ءاوس ريدقتلاو مارتحالاب نوعتمتي نويسلدنألا ناك دقو « ءارقإلا

 هتلحر يف ريبج نبا انيلإ لقن دقو « ةيعانصلاو ةينهملا مهتفرعمو ةيملعلا مهتاءافك ببسي بعشلا ةماع
 . كلذب ةقطان تاداهش ةطوطب نبا ةلحر يف اضيأ دجنو فقاوملا هذه نم ةريثك اروص

 .(ه هالم :تر ("') ينايجللا مزح نب يسيع نب عسيلا فلؤم يف مالعألا نم ريثك ءامسأ دجنو

 نبا فلؤم يشك بان (ملم# :نرا' | ةيحد نبا فلؤمو (ه 5786 :ث ) (١)ىشكارملا دحاولا دبع باتك ىفو

 .(4 يشكارملا كلملا دبع نبال ةلمكتلاو ليذلاو (ه 580 : ت) "يبرغملا ديعس نبا مجارتو

 )٠١( بيطلا حفن : رظنا « 17/ 31/8 .
 . ١165/١ « يبرغملا غوبنلا : رظنا 2(
 . 157 ١/ , غربتلا : رظنا (70)
 . 781 /1؟ ؛ حفنلا : رظنا 2

 )١8( سابتقالا ةولج : رظنا . ٠١ ميهاربإ نب سابعل مالعإلا ؛ « 4 / 71١ .
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 تاءاطعلاو تابلقتلا نم نورق : سلدنألا 2-0-2-2 م22 مع مس م ع ع ع ا عع ع

 ءارمألا نم بلطب ةبراغملاو نييسلدنألا فرط نم ةيبدألاو ةيخيراتلا تافنصملا فيلأتل ناكو

 برغلا يف ةيملعلاو ةيبدألا راثآلا ىلع عالطالا يف قيمعلا هرثأ ةقراشملا نايعألاو « ءارزولاو

 . ءارعشلاو ٍباّتْكلا هب ظفتحا يذلا ديجلا ىوتسملا ىلعو «يمالسإلا

 فدهيو « نويسلدنألا اهزاح يتلا ةيملعلا بترلا نع عافدلا نم قلطني ناك فيلأتلا اذه نأ مغرو

 يف ينيرتنشلا ماّسب نبا دنع كلذ انيأر امك « ةيعبتلا ىوعد دينفتو هراشتناو باتكلا ريس ةلصاوم ىلإ
 نرقلا ةياهن ذنم قرشملا ىلإ اولحر نيذلا باّتْكلا نإف « «دئالقلا» يف ناقاخ نب حتفلاو «ةريخذلا»
 بدألا نونف نم مهعم اولمح امب ةرظنلا هذه رييغت اوعاطتسا يرجهلا عباسلا ةيادبو يرجهلا سداسلا

 هنم نوعلطتسيو ليدبلا نع هيف نوثحبي ةقراشملا هيلع لبقأف ؛ مهتافلؤمو مهبتك يف هورشنو ديجلا

 ىلإ هزواجت نكلو « طقف سلدنألا بدأب فيرعتلا ىلع ةرتفلا هذه يف رصتقت مهتفيظو دعت ملف ديدجلا
 برغلا يف اهتيص عاذ يتلا ةباتكلا جهانمو ةيدقنلا سرادملا ىلع عالطالاو رثنلاو رعشلا ةدوجب فارتعالا

 . يمالسإلا

 يبتك فلأ يذلا (ه١ 50١ :ت) يرّقملا دمحأ رصع ىتح ةبراغملا بتك ىلع لابقإلا اذه دتما دقو
 «بيطخلا نب نيدلا ناسل» :امه نيريهش نيملع ىلع ةقراشملا عالطال «ضايرلا راهزأ» و «بيطلا حفن»

 سابع ناسحإ هيمسي اميف ةيفاقثلا ةلصلا رهاظم نم ًارهظم ناققحي ناباتكلا ناذهو « «ضايع يضاقلا»و
 يسلدنألاو برغملا ثارتلا لقن لمشت تناك امنإو « ةلحرلا ىلع رصتقت ال ةعزن يه و «ةيبرغم ةعزن»

 . 20 «ةقراشملا ىلإ

 ىلح يف برغملا» باتك عباسلا نرقلا يف عوضوملا اذه يف تفلأ يتلا ةروهشملا بتكلا نمو

 لمع ةراصع وهو (ه 6 :ت ) يبرغملا يسلدنألا ديعس نب ىسوم نب يلع هبحاصل « برغملا

 نوحّشني هل اوعطقنا نيذلا ءالوه» :باتكلا ققحم فيض يقوش لوقي . . . ديعس لآ ةرسأل يعامج

 نم راصبألا ءانس فطخي امو رعشلا رهاوج نم صلاخلا يفاصلا الإ اوضرعيال ىتح نوبذهيو
 ,(57«لاجزألاو تاحشوملا

 اذه رهتشاو « لوألا هباتك هب ضراعي «قرشملا ىلح يف قرشملا» هامبب رخآ اًياتك ديعس نبا فّلأو

 :ت) ريهز نيدلاءاهب : لاثمأ رصم يف هيرصاعم ّذبو ؛ هؤارعشو هرصع ءابدأ هب رثأتو قرشملا يف لجرلا

 ,ققحملا ةمدقم « ٠ ١/ ١17 بيطلا حفن (!6)
 .ققحملا ةمدقم « فيض يقوش . د قيقحت « برغملا ىلح يف برغملا « ديعس نبا (؟7)

 ١ؤوا



 1 22 ا ا يل ل ل مل ب ا ديدا مددرو مهريثأتو مهتاماهسإ : سلدنألا ءابدأ

 يف يرقملا لقنو ء(ه "04 : ت ) يرصملا عبصألا يبأ نباو (ه 149 :ت ) حورطم نبأو (ه 7

 ءايدألا ءالؤه ناك يتلا ةيبدألا تارظانملاو ةيرعشلا سلاجملا نع ةديدع اًروص «حفنلا» باتك

 « مهلايخ ةوقب نوبجعيو لضفلاب نييسلدنألا نم هريغو ديعس نبال نوفرتعي اوناك فيكو ءاهنودقعي
 . ةيعيدبلا مهضارغأو « ةيرعشلا مهروص ةقدو

 ةلمج نم اهلعجو ديعس نبا اهدمتعا امبر « ماقملا اذه يف ىرخأ بتك ةرتفلا هذه لبق ترهظو

 باتك ركذن « «نايقعلا دئالق»و «ةريخذلا» باتك ىلإ ةفاضإلابف .("«برغملا» باتكل هرداصم

 لماكلا ناطلسلا نم بلطب هفلأ (ه 77" :ت ) يبلكلا ةيحد نبال «برغملا لهأ راعشأ نم برطملا»

 ريغ ىلإ بيبشتلاو فصولاو « بيسنلاو لزغلا يف « برطيو هعامس دنع زتهي ام ديشانألا نم هيف عمجف

 كولم ريس حلمو « ةبرغتسملا رطاوخلا عئادب هئادب تاركتبمو . ةبذعتسملا تاهيبشتلا نم كلذ

 . 2140 هئابطخخ ظافلأ لجزو هبتك يناعم قيقرو هئابدأ رابخأ حلمو «برغملا

 (ه 015 :ت) عسيلا نب ىسيعل «برغملا لهأ نساحم رابخأ يف برغملا» باتك اضيأ ركذنو
 ةيبرغملاو ةيسلدنألا ةيبدألاو ةيخيراتلا رابخألا ىلإ ةجاحلا سفنو « يبويألا نيدلا حالصل هفّلأ يذلا

 ءالمإ» ىلع لمعيف هريمأو هتمعن يلو بلط ىلإ عراسي (ه 576 :ت ) يشكارملا دحاولا دبع تلعج

 باتك يف 1 «هكولم ريس نم ءيشو هراطقأ دودحو هتئيهو برغملا رابخأ ىلع لمتشت قاروأ

 . «برغملا رابخأ صيخلت يف بجعملا»

 قرشملا ىلإ تلقنو برغملا يف ترهتشا وأ سلدنألا يف تفّلأ يتلا بتكلا لمجم كلذ ىلإ فضأ

 باتكو (ه5054 :ت ) 2") راّبألا نبال «ةلصلا باتكل ةلمكتلا» باتك لثم نيلاحّرلاو راوزلا دي ىلع
 نب ليعامسإل «نامجلا ريثن» باتكو (ه 7١8 :ت ) يشكارملا كلملا دبع نبال «ةلمكتلاو ليذلا»

 ْ , (ه م1109 ت)(10رمحألا

 خيراتلاو دقنلاو بدألا تاعوضوم لوانت ريثك نم ريسي تافئصملاو بتكلا نم جذامنلا هذه نإ

 صوصنلا رابتعا نكميو . اهيفلؤمو اهباحصأ ةرهشو عيفرلا اهاوتسمل ارظن ةيقرشملا ةئيبلا يف تقفنو

 .ةفاقثلا راد « 577 : ص . برعلا دنع يبدألا دقنلا خيرات « سابع ناسحإ (70)
 . ققحملا ةمدقم ؛«نيرخآو يرايبألا ميهاربإ قيقحت .برغملا لهأ راعشأ نم برطملا . لكلا ةيحد نبا (1)
 . ( باتكلا) ةمدقمو يملعلا يبرعلا دمحمو نايرعلا ديعس دمحم قيقحت : برغملا رابخأ صيخلت يف بجعملا (14)
 . 73١5 /" « ضايرلا راهزأو ! 64 0 ع يا رح 0(

 .ةيادلا ناوضر دمحم : قيقحت « ” ص « نامجلا ريثن يف هتمجرت رظنأ )١(
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 تاءاطعلاو تابلقتلا نم نورق سئدنألا ند تام و الاب نا د د باد تان 2 2 ةاواج 24 14 كد ل ع ا نا د م ل اقبالا أ ل انج تزباباد

 يذلا يسلدنألا باتكلا عون ىلع ةتباث ةلدأ اهيلإ ترشأ ىتلا بتكلا تامدقم يف تدرو يتلا تاداهشلاو

 ةصاخلا لابقإ تلان يتلا ةديجلا ديشانألاو ةراتخملا راعشألاو « ماشلاو رصم يف قبسلا بصق زاح

 هتافلؤمو همالعأ ةفرعم ىلإ نوقوشتيو قرشملا بدأ ىلإ نوئحي نويسلدنألا ناك يذلا ردقلابو ةماعلاو

 ىلإ ليبسلا نوسمتليو سلدنألا عئاور ىلإ نونحي نورخآلا مه ةقراشملا ناك ؛ىلوألا لحارملا يف

 لخألا أدبمو ىشامتت ةيخيرات ةرورضو يعيبط رمأ اذهو ؛ ةيناث ةلحرم يف مهراعشأ راهظتسأو مهرابخأ

 .ممألا وراطقألا تاراضحو بادآ نيب ءاطعلاو

 رعشلا لاجم يف مهماهسإ ١

 كلذ يف سفانتلاو ةيعيدبلا ناولألا يف قارغإلا وحن عوزنلاب قرشملا يف ةلحرملا هذه بدأ زيمت

 « روتفلاو فعضلا وحن يرعشلا نفلا لامو « فيكلاب مكلا رثأتساو « هؤاور بهذو رعشلا فج ىتح

 ةغللا نع هجورخو ةيماعلا ىلإ ليملا ىلإ هب ىدأ ريبك مكارتو « ءىدرلا رعشلل عساو راشتنا تالوحتلا
 نبال «هئادبلا عئادب»باتكو يناهفصألا دامعلل «رصقلا ةديرخ» باتك يفف ٠ نيصرلا نفلاو « ةميوقلا

 ةقبط ىلع رصتقي مل ثيحب ءارعشلا نم ةرثكلا هذه ىلإ ةددعتم تاراشإ (ه 717 :ت ) يدزألا رفاظ

 يف كراشف ؛ ةيبدألا ةفاقثلا نم ًاليلق ًظح كلتمي نم لك اهب لغتشي ةدام حبصأ امنإو ءارعشلا نم ةصاخ

 . نيلصأتملا ءارعشلا بناج ىلإ ءاهقفلاو نويفرحلاو راجتلاو ءابطألا رعشلا لوق

 تاهاجتالا بعشتو ضارغألا عونتو ةيبرعلا ةغللا ىلإ ليخدلا برست ىلإ ىدأ عضولا اذه

 نم ةيعامتجالا لاوحألا بارطضا ناكو دويقب دّيقتي وأ دودحب دحي داكي ال رعشلا حبصأو بهاذملاو

 هيعونب لزغلاو كتهتلاو ءاجهلا رعش رثكو ةثدحتسملا ضارغألاو ناولألا لك روهظ يف ةيسيئرلا عفاودلا

 فجسملا وهو رصعلا ءارعش دحأ ربع دقو كلذ ريغو شيشحلا ءاقفرو رمخلا سلاجم فصوو

 ( : لاق نيح ةليج ةمزأ نع (ه 16: ت) ينالقسعلا

 نامزو ليبقو 2سيسخ ليج يفانأ

 نامأ يف يلام حبصي يك ناطلسلا حدمأ

 0 ص ؛ مالس لولغز دمحم ؛ يبويألا رصعلا يف بدألا فرغف]

 لَ



 هر ب ال ع يملا هاذ ا مر ل كم ب جنح ل ولولا م مهريثأتو مهتاماهسإ : سلدنألا ءابدأ

 وجلا اذه ىلع دعاس دقو « ءارعشلا ةنادإو رعشلا ىوتسم يندت ىلع ةحضاو ةداهش تايبألا يفو

 لزغلا رعش ىتحو ©” ءاسنلاو لاجرلا نيب صقرلا نف راشتناو ةيقالخألا عاضوألا روهدتو ءانغلا عويش

 1 ةهاكفلاو حرملا ثبيو ةتكنلا روصي ايمهو الزغ حبصأو « هئيماضم لقف

 تاهاجتا تزرب ةيلستلاو فصقلاو وهللا ىلإ هليمو ةيرعشلا ضارغألا يف فرطتلا اذه بناج ىلإو

 اذه يف - ثحبلا نم دبال ناكو « يربنلا حيدملاو فوصتلاو دهزلا راعشأ يف تلّثمت اًمامت ةضقانم
 طمن ىلإ ةدوعلا يرورضلا نم نكي ملو « ةئيبلا هذه يف دقتفملاو ليصألا يرعشلا طمنلا نع وجلا

 ناك امل ةرصاعم وأ « دهعلا ةبيرق ةيرعش طامنأ يف رظنلا بجوتسي رمألا ناك ام ردقب لئاوألا داورلا

 ةيدقنلا سيياقملا بسح ةيرعشلا حورلا ىلع ةظفاحملاو ةيقادصملا رفاوت طرش عم « قرشملا يف اجئار
 , 7 20ةللصألا

 هحور ىلع ظفاحي لازيام رعشلا ناك ثيح « ةرظنلا هذه ققحتت تناك «٠ يمالسإلا برغلا يفو

 رصم ىلع ةدراولا مهبتكو نييسلدنألا نيواود يف رظنلل اًيساسأ اعفاد ببسلا اذه ناك امبرو . هئانبو

 فضولاو :ةسامحللاو ركفلاك ةيديلفتلا رعشلا فارغا :تصلقت نأ دعب انصوصخخ + نارمتساب
 . ج و

 بورح نم ًةلثامم اًنادحأ تشاع اهنأل ؛ هنع ىأنمب سلدنألا نكت مل قرشملا نع هانلق يذلا اذه

 نكلو . ةيداصتقاو ةيعامتجا تابلقتو ةيجراخو ةيلخاد تاعازن نمو « نابسإلا عم ريرم عارصو ةيبيلص

 ةزيرغ ىلع ًزفاح اهسفن ثادحألا هذه تناكو « ثادحألا هذهب اريثك رئأتي مل يبدألاو يفاقثلا عضولا
 ملو سلدنألا يف تلصح ىرخأ لماوع ببسبو « اينابسإ يف ةيمالسإلاو ةيبرعلا تاذلا تابثإو ءاقبلا

 نييسلدنألا ثبشتو . بهذملا ةدحو ببسب ينيدلا ركفلا يف اًفرطت فرعت مل سلدنألا نأ ١
 ةايح يف ماعلا كولسلا ىلع رثأ اذهو « مزحلاو ةظفاحملاب زيمتملا , كلام مامإلا بهذمب ةبراغملاو

 . فداه ىنعم وأ ةيئف ةميق نود نكلو لوقلا نونف ةرثك ظحالن كلذل . رضاحلا انرصع يف لصاح وه امك (19)
 غبني مل هنإب : لاقو « مهتقيرط مهيلع باعو قرشملا ءارعش ىلإ ءاغلبلا جاهنم» باتك يف ينجاطرقلا مزاح راشأ 05

 .(515 ص « جاهنملا ) نينرق لنم رعاش مهبف
 . (8 /5 ج « ديشر نبا ةلحر ) اضيأ اهداقنو ةيردنكسألا ءارعش يتبسلا ديشر نبا دقتناو

 ةيضورعلاو ةيلالدلاو ةيبيكرتلاو ةيمجعملا اهرصانع نيب لماكتملا اهئانبب ةظفتحم تيقب ةيسلدنألا ةديصقلا نأ دقتعن (10)
 « يسلدنألا رعشلا يف ةيروتلا ةرهاظ ) : رظنا : رخأتم تقو يف الإ تتفتلا ىلإ رصانعلا هذه ضرعتت مل ...
 . ١9848 « طابرلا « باد ا ةيلك .ج .ر ١15. ص ( نومحر نيسحلا
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 تاءاطعلاو تابلقتلا نسم نورفق : سلدنألا مقام همم همم م م م مم هم دم مم همم ممم همم هاف مم هس مم هس م ممم همم ههممم مسمع

 تاعامج عم قرشملا ىلإ مث « ةودعلا ىلإ لقن « ديج رعش نم سلدنألا يف زجنأ امم اريثك نأ - ١
 . يرجهلا عباسلا نرقلا ءانثأ يسايقلا اهمقر تارجهلا هذه تغلب دقو « نيرجاهملا

 ةجيتن ءاج يرجهلا نماثلا نرقلا ىتح دقنلاو بدألل عيفرلا ىوتسملاب سلدنألا ظافتحا نأ - “٠

 يبرعلا نباو مزح نباو دشر نباو ليفط نبا : لاثمأ هجتنأ يذلا يملعلاو يفسلفلا ركفلاب بدألا لامتعا

 زرفأ نيح نييرجهلا عبارلاو ثلاثلا نرقلا يف قرشملا يف هانيأر يذلا جهنلا سفنب ٠ ضايع يضاقلاو

 ءارآلا هتثدحأ يذلا ريثاتلا لضفب ءاملعلاو ءارعشلاو باّتْكلا نم ذاذفألا داورلا كئلوأ يبرعلا ركفلا
 . ائيس نباو يبارافلاو يلازغلل ةقيمعلا ةيلققعلا

 مالسإلا ةلود ىلع ةظفاحملا ىلع اهتردقو ةينارصنلا اينابسإ بلق يف ةطانرغ ةلود ثاعبنا 5
 هيقل يذلا معدلا لضفب « ينارصنلا وزغلا مامأ تراهنا يتلا كلامملا ةيقب نع ليدب مكح ةماقإو

 داهجلا مساب سافو ةطانرغ يف ةيبعشلا تائفلا نيب راهصنأ ىلإ ىّدأ اذهو « نيرم ينب نم نويرصنلا
 ةيركفلا هتاقاط لالقتساو يبعشلا ريمضلا اذه هيجوت يف هتيمهأ هل تناك يذلا رمألا « يراصنلا ةمواقمو

 . رمحألا ينب دهع يف ىوقأ ةروصب بدألا ةكرح ثعب ىلع لمعو

 رضاوحلا مظعم يف تلظ يتلا ةيبرعلا ةيبدألا ةكرحلل ماعلا ريسلا نع « ةطانرغ  ءانثتسا انناكمإبو

 نود يبدألا جاتنإلا اهيف راسو « بقرتلاو ثيرتلا ةنيهر يرجهلا سداسلا نرقلا ةياهن ذنم ةيمالسإلا

 نيب سفانتلا صّلقتو «ةاكاحملا رصنع ىغطو « ةيبدألا ةحاسلا نع دقنلا باغو « دقعم جهنمل عوضخ
 « حورشلا ترثكو « ملعلا زكارم لج يف بادآلاو مولعلا سفن تجارف « ءابدألاو ءاملعلا

 يزاغملاو رّيسلا ملعو ثيدحلاو ريسفتلاو تاءارقلا مولعب رثكأ ءاهقفلاو ءاملعلا متهاو «تاصيخلتلاو

 رعشلا لكش يف ديدجتلاب» « ةقباسلا تامامتهالا هذه بناج ىلإ تزّيمت « سلدنألا يف نككلو خيراتلاو
 قرشملا ءارعش لظو « قيقرلا بذعلا ظفللاو « ةقيقدلا ةليمجلا يناعملا نيب جزملاو ةديصقلا ءانبو

 ةيعيدبلا روصلا يف قارغإلاو « ةلذتبملا يناعملاو ٠ سفنلا ةريصقلا تاهيبشتلاو روصلا يف نينوجسم
 , ”9(ةفاجلا

 ناك يذلا رعشلا طمن حوضوب فشتكي ؛ يومحلا ةجح نبال « بدألا ةنازخ » باتك أرقي نمو

 .©تقولا كلذ يف اجئار

 رعشلا نويع مضت يتلا تاراتخملاو تاعومجملا ءانتقا ىلع ةقراشملا لابقإ ناك « انه نمو

 تابرطملا» و «نيزربملا تايآر» و « ناقاخ نب حتفلل «سفنألا حمطم» و «نايقعلا دئالق» ك يسلدنألا

 . 774 ص٠ يبويألا رصعلا يف بدألا 2(

 . ؟ ج « ةيريخلا ةعبطملا ؛ يومحلا ةجح نبال بدألا ةنازخخ : رظنإ (؟0)

 ا56



 عد ب هوو جيطتل مود ماخااو مسباح مم مهريثأتو مهتاماهسإ : سلدنألا ءابدأ

 بتكلا نماهريغو « «يرصحلل بادألا رهز» و ناوفص نبال «رفاسملا داز» و ديعس نبال «تاصقرملاو

 . ةريثكلا

 نويسلدنألا ءايدألا ناك يتلا ةيرعشلا تاحراطملاو ةيبدألا سلاجملا ترثك « اًشيأ انه نمو
 (8 يريمنلا قاحسإ يبأو « يطانرغلا يزفنلا نايح يبأ : لاثمأ « ماشلا يف وأ رصم يف اهنودقعي
 « «بيطلا حفن » باتك يف ةثوثبم سلاجم يهو ينيعرلا رفعج يبأو“"17 ريرضلا يسلدنألا رباج نباو
 ءاملعو ءارعشو ءابدأ نم ىرقلاو ندملا لهأ اهيف عمتجي ناكو اهريغو «ةطاحإلا» و «ضايرلا راهزأ»و

2 

 .نيروهشملا نيلاحرلا نم مهريغو يبيجتلاو يتبسلا ديشر نباو يعاضقلا رفعج هقيفرو

 لامج : مهنم . رصم ءارعش نم ةعامجو ديعس نبا نيب ةروهشملا سلاجملا كلت دحأل انه لثمنو

 ةجرفلا هب تهتناو « اهرهاظ يف اًعينص اهؤابدأ هل عنصو ةرهاقلا ديعس نبا لخد نأ قفتا دقف ؛ يمجعلا
 وبأ لاقف « هيلجرب سجرنلا سودي لعجف رازجلا نيسحلا وبأ مهيف ناكو « سجرن ضور ىلإ
| 040 

 لجرألاب نيعألاأطت نأ يحتست ام سجرنلا ئطاواي

 : عبصألا يبأ نبا لاقف « هتزاجإ اومارو تيبلا اذهب اوتفاهتف

 لحكألا اشرلا ظاحل ىلع اًجرحم لزأ مل ينعد لاقف

 : لاقف « هريغ هزيجي نأ اوبأ مث ٠ مهرضح ام لثمأ ناكو

 لفسألاب عفرألا لدتبت الو نوفجب انوفج لباق

 ىف ىنعملاو ىنبملا فعش اذكو « ديعس نبال ةدوجلاو قبسلاب فارتعا نم ةفرطلا هذه يف ام حضاو

 . عبصألا يبأ نبا تيب

 لخخألا نطاوم احضومو اهتياكح ادروم ةيبدألا سلاجملا هذه ىلإ كلذك «حفنلا» يف يرَّقملا ريشيو
 , 2417 كئلوأو ءالؤه نيب ءاطعلاو

 101001 ا
 . ١6" /" , مفنلاو ؛ ١/ ١97 . ةطاحإلا : رظنا (5")
 , "“؛ / , ةنماكلا ردلاو ؛ 175 /7  حفنلا : رظنا (9)
 . يسلدنألا ديعس نب يلع يأ 0

 . ١ا/ /(؟وث/؟5وة 4/5 « بيطلا حفن : باتك لاثملا ليبس ىلع رظنا 2ع
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 تاءاطعلاو تابلقتلا نسم نورق : سلدنألا 0222-20-2 0س ل هلع مع ع ع ع عع م م

 ىبأ وأ (ه 749 :ت ) بايجلا نب نسحلا يبأ وأ (ه 4 :ت ) ريبزلا نباوأ ( ه 569 : ت)راثالا

 نب نيدلا ناسلوأ (هالا/٠٠ :ت ) يراصنألا ةمتاخ نبا وأ (ه :7/4١ ت )47 يبلكلا يزج نب مساقلا
 عطقتي داكي ال ديجلا رعشلاف ؛ اًعيلب ىنعمو « اًقيشر اًظفلو « اعوبطم (رعش دجي (ه1/1/7:ت) بيطخلا
 يدهزلا هاجتالا يف امك ءاثرلاو ءاجهلاو لزغلاو فصولا يف نيرخأتملا ءالؤه لبق ىتح سلدنألا يف
 ءاثر يف ءارعشلا توص توفخ نيمأ دمحأ ذاتسألا ظحال دقو . يلزهلا رعشلا يف ىتح . يفوصلاو

 لبق ام غلبي ملو « ماشلا ندم ىلع كنلروميتو وكالوه مجهو راتتلا يديأ يف دادغب تطقس امدنع ندملا

 رظني نأ يفكيو « سلدنألا يئارم هب تفرع يذلا رثؤملا عيفرلا ىوتسملا كلذ « ءاثرلا يف رعش نم اهيف

 نيسحلا يبأو ٠ حورطم نب نيدلا لامجو « يتامم نبا دعسألاو كلملا ءانس نباك تاذلاب مهنم رهتشا

 رثأ الو قئار ىنعم نود ظافلألاب بعالتلاو يعيدبلا غبصلاب ةلقثم راعشأو دئاصق اهنأ ىريل ءرارجلا

 . فداه

 :تيبلا اذه يف يتامم نب دعسألا لوقي

 اًيرضاهبرضي جوملاو اهقاوطأب ذآ لينلاو كلملا رادب تررم

 بتكي ضرألا يف وهو هيلع يلمأو 2اهردغ رئادغلا ليل ىلإ وكشأو

 : رازجلا نيسحلا وبأ لوقيو

 رذعتم هوحمو س ورطلا يف لهسي طخلاك

 رثؤي كلذ نكل هتطشك تدرأاذإو

 ةروصلا ةدوجب نوظفتحي مهف ؛ حرملاو ةهاكفلا رعش يف اوضاخ نإو مهف سلدنألا ءارعش امأ

 : فصولا يف لوقي يشقولا نسحلا وبأ اذهف . اهئانب ةناتمو اهتقدو ةيرعشلا

 . 180 ٠/ , ضايرلا راهزأو ؛ ١15 . نامجلا ريثن : يف هتمجرت رظنا (41)

 اوا/



 ا ل مهريثأتو مهتاماهسإ : سلدنألا ءابدأ

 هآر م ةعاجشلا ىلع ضحي 202ضاير يف رهن هللالأ

 هابناج قئاقشلاب ىمدأو 22 دنرف هب بابحلل بعالت

 ىلع يقيفلبلا تاكربلا وبأ مزع امل يراصنألا ةمتاخ نبا نع ىورت يتلا ةفيرطلا تاياكحلا نمو

 : هلوق قرشملا ىلإ ةلحرلا

 ةماقإلا نم تمئس دق كنأب 2 انعمس ام اقح برغلا سمشأ

 ةمالع هب تومس قرش ىلإ عولط ىلع تمزع دق كنأو

 . (42) اذه لثم لوقي نم هيف ميلقإ نم لحري ًالأ تاكربلا وبأ فلحف : مكاحلا لاق : يرقّملا لوقي

 لا

 هبجاو كرمأل يصعيامفءاشت ام لكب ضقاف نسحلا كلم كلملا كل

 هبجاحو ىرسك بابلألا يف مكحت 2بجاح تحت نم ظحللا ترسكام ام اذإ

 دنع عيدبلا بيلاسأ مادختسا يف ظافلألاب بعالتلا ىلع ةردقلابو ةرثكلاو مكلاب ملسُت انك اذإو

 لك يف رعشلا حور ىلع ةظفاحملاو ةدوجلاب ةيسلدنألا ةسردملا زيمتب ملسن لباقملاب اننإف ؛ ةقراشملا

 ةركف نع عفادن ام ردقب نكلو تاحشوملاو تايعيدبلاو يوبنلا حيدملا اهيف امب  ةيرعشلا ضارغألا

 لكشت تناك اهنأب نمؤن « ةرخأتملا نورقلا يف ةيبرعلا ةيبدألا ةكرحلا ىلع ظافحلا ةمهم سلدنألا لمحت

 : ةلوقم كلذب أردنو « يبرعلا ثارتلا يف امهم ًزيح ًالمتو ةعساولا ةيبرعلا ةمألا نم أزجتي ال اءزج

 . ه 50" ةنس دادغب طوقسب ةيبرعلا مولعلاو ةفاقثلا ةلعش ءافطنا

 0 ا ل ا ا م
 ينفلا ىوتسملل هتبكاومو رعشلا اذه ةدوج ىلع ىرخأ ةرم ديكأتلا وه انبناج نم انمهي يذلاو «ريثكلا

 : نيتيصاخب هانعم ثيح نم زيمت اميرو « سلدنألا يف بدألل ماعلا

 . جحلا كسانم ءادأو ةسدقملا عاقبلا ةرايز ىلإ قوشلا ةرارح (أ )

 تاكربلاوبأو 00 .برغم نم سمشلا عولط ىلإ « تلزلز دقل» : هلوقب ريشيو الا /ه 3 بيطلا حفن :رظلا 22

 .(هاالا :تا) جاحلا نب دمحم نب دمحم وه ةيفلبلا

 .(191/ « رئازجلا) رهاق فيرشلا دمحم : قيقحت 73١8 ١ ص « ماهكلاو يضاملاو ماهجلاو بيصلا ناويد 250
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 تاءاطعلاو تابلقتلا نم نورق : سسلدنألا دام فد ل 55 27 2 ب ما ومب هن انو نان 2 ص قاما د نم هب

 دعبو زاجحلا ضرأ نم ةبراغملاو نييسلدنألا دعب ببسب كلذو ؛ ةينلا غولبو ٠ ساسحإلا قدص (ب)
 . بيبحلا ءاقل ىلع ثحيو « رعشلا قتفيو نادجولا كرحي نينحلاو « نينحلا دّلوي ةقشلا

 ريبعتلا يف هروصو عيدبلا ناولأ فيظوت نم (رذح يرعشلا ضرغلا يقب دقف « ىنبملا ثيح نم امأ

 . مظعألا لوسرلا ةيصخشب ةقلعتملا ةيماسلا يناعملا نع

 مهنأ لجسن نكلو « هلع هللا لوسر بحب اًفغش لقأ اوناك قرشملا ءارعش نأ اذه ىنعم سيلو

 بلغو « ىدنلاو ءاملا مهرعش دقفأف َ مهتقو يف ةرشتنملا يعيدبلا غبصلا ةجوم مهحيدم يف اوبكر

 . ليلق دعب كلذل لّثمأسو « ينعملا ىلع ىنبملا

 دهزلا راعشأ نع جتنو « ةيبرعلا ةديصقلا ىلع أرط ديدج يرعش ضرغ ملعن امك يوبنلا حيدملاو

 هرثأت ببسب ؛ يرجهلا عباسلا نرقلا يف رصم يف يفوصلا يبدألا رايتلا رهظ دقو « يمالسإلا فوصتلاو

 « ةبراغمو نويسلدنأ هفوصتم ليلقب اهلبقو ةرتفلا هذه يف قرشملا ىلإ اهلمح يتلا ةيفوصلا راكفألاب

 .2؟© يودبلا دمحأو . يسرملا سابعلا يبأو ٠ يلذاشلا نسحلا نبأو يبرع نب نيدلا يبحمك

 نالّثمت امهو « ةيزمهلا ةديصقو ةدربلا ةديصق يف يريصوبلا مامإلا هاجتالا اذه لمي نم زربأو

 سلدنألا ءارعش نم ًارعاش ةرتفلا هذه لبق فداصن اننكلو « يوبنلا حيدملا نفل ًالماكتمو اًجضان ىوتسم

 قوشلاب حضنت ةديصق يهو (ه 04٠ :ت) لاصخلا يبأ نب هللا دبع وبأ وهو «٠ ضرغلا اذه يف لاق

 دوجو ىلع لدي امم « «بقاثلا بحلا جاهنمو بقانملا جارعم» : اهناونعو « برثي ةرايز ىلإ نينحلاو
 :2127 ع نيضق علطمو « سلدنألا يف هراشتناو رعشلا اذه

 يبرغم يحولا علطم نع ينقاعنإو برغيي داؤفلاو يمهف كيلإ

 هذه ضعب ىلإ ةراشإلاب يفتكأسو . . .يريصوبلا ةديصق نوضراعي مهارن نحنف ةقراشملا امأ

 ,(!9تايعيدبلا : مسا اهيلع نوقلطي اوناكو ؛ عيدبلا مادختساب يوبنلا حيدملا اهيف محتلا يتلا دئاصقلا

 : يلحلا نيدلا يفص ةيعيدب كلذ نم

 ملس يذب برع ىلع مالسلا رقاو ملعلا ةريج نع لسف اعلس تثج نإ

 .؟يبرغملا بدألا يف فيرشلا يوبنلا دلوملا » :يرارجلا سابع . د : لاقم نع“ / 4. لهانملا ةلجم (:6)

 .قباسلا عجرملا (0)
 . ه 17:4 . خ .م يومحلا ةجح نبال « برألا ةياغو بدألا هئازخ» باتك يف ليصفتب دئاصقلا هذه رظنا (50
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 00 مهريثأتو مهتاماهسإ : سلدنألا ءابدأ

 : اهعلطمو « يلصوملا نيدلا زع ةيعيدب مث

 ملعلا درفملا ءادن نع ةرابع ملعلا يف عمدلا لهتست د ةعارب

 : اهلوأو « يومحلا ةجح نبا ةيعيدبو

 مهدئاصق دجت ٠ 0 ريثك قلخ مهتقيرط جهتنا ىرخأ ةيعيدب دئاصق مهريغو ءالؤهلو
 اهل دجت يتلا يريصوبلا مامإلا ةدرب ةضراعم يف تليق دئاصقلا هذه لكو «بدألا ةنازخ» باتك يف ةثوثبم

 . ةيبرغمو ةيسلدنأ ةيحيدم دئاصق يف دنس

 اذه يف نييسلدنألا تاماهسإو « سلدنألا يف ةركتبملا ضارغألاو رعشلا نف نع ثيدحلا انب دتمبو

 حبصأ هيف لوقلا نأل ؛ يبدألا طمنلا اذه دنع فقأ نأ ديرأ الو « لجزلاو حيشوتلا نف انضرتعيو لاجملا

 ةأشنلا ثيح نم عوضوملا اذه ىلإ ةيسلدنألا تاساردلاب نيصصختملا بلغأ نأمطا نأ دعب ارركم

 ةدوج نأ ىلإ كلذك هيبنتلا نم دبال هنأ الإ صلاخلا رعشلل ةبسنلاب ةينفلا ةميقلاو رصانعلاو روطتلاو

 . ةرتفلا هذه يف يسلدنألا بدألل قئاللا ىوتسملا نع ئىبنت يسلدنألا حشوملا

 دقنلا لاجم يف مهتاماهسإ 7

 يف راس هنأ سلدنألاو برغملا يف دقنلا نع بيرق دهع ىلإ نيسرادلا دنع ةدئاسلا ةركفلا تناك
 رهاطلاو سنؤم نيسح تاسارد يف اهدجن يتلا تاءاضإلا ضعب مغرو « قرشملا يف يبدألا دقنلا كلف
 نيذلا نيقرشتسملا نيثحابلاو « ةيادلا ناوضر دمحمو « سابع ناسحإو « نانع هللا دبعو ؛يكم
 ةيدقن ةسارد يأ نم ولت ىقب برغملاو سلدنألا يف دقنلا لاجم نإف ؛ عوضوملا اذهب نومتهي
 ذاتسألا ةلاسرك ةيعماجلا لئاسرلا ضعب ةريخألا ةنوآلا يف رهظت تذخأ ىتح ءاهتاذب ةمئاق ةيعوضوم
 لالع ذاتسألا ةلاسرو « يدنرلا فيرشلل «يفاوقلا مظن يف يفاولا» : باتك قيقحت نع ينونكلا دمحم
 ذاتسألا ةلاسرو « يساملجسلل «عيدبلا بيلاسأ سينجت يف عيدبلا عزنملا» : باتك قيقحت نع يزاغلا
 ذاتسألا ةلاسرو « يشكارملا يددعلا ءانبلا نبال «عيرملا ضورلا ١ : باتك قيقحت نع نورقشنب ناوضر
 مساقلا يبأل ©« ةروصقملا نساحم نع ةروتسملا بجحلا عفر ١ باتك قيقحت نع يوجحلا دمحم
 نبا ةلحر يف يدقنلا بناجلا نع يدادح دمحأ ذاتسألا هزجنأ يذلا ميقلا ثحبلاو « يتبسلا فيرشلا
 ثاحبأو « ةجوخلب بيبحلا دمحم ذاتسالل ؛ءاغلبلا جاهنم» باتك قيقحت نع ًالضف اذه « يتبسلا ديشر
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 يرارجلا سابعو هفيرشنب دمحمو ينونملا دمحمو يسافلا دمحم ذاتسألاك لاجملا اذه يف داورلا
 ىلع اهانب يرجهلا نماثلا نرقلا لالخ برغملا يف ةيدقنلا ةكرحلل ةعسوم ةسارد رخآو . مهريغو

 نم نيجهنم وأ نيعون يقيبطتلا روحملا يف جلاع « يرظن روحمو يقيبطت روحم : نبيسيئر نيروحم
 ليذلا» « يردبعلل «ةيبرغملا ةلحرلا» ك ةيدقنو ةيبدأ ريغ لوقح ىلإ يمتنت يتلا ةماعلا رداصملا
 يعيدبلا عزنملا يف يفسلفلا رايتلا جلاع ٠ يرظنلا روحملا يفو ٠ يشكارملل «ةلمكتلاو
 (48) تاملحسلل

 ُغ ىس -

 نأل ؛ يعيبط رمأ اذهو « برغملا يف دقنلا ىلع ركرت اهنأ تاساردلا هذه فصو نم ظحالي
 ترشأ دقو يبدألا دقنلا ناديم يف اراهدزاو لب « اسوملم امدقت تاذلاب فرظلا اذه يف دهش برغملا
 ملو .تاقوألا بلغأ يف ةيفاقثو ةيسايس ةدحو اهعمجت تناك يمالسإلا برغلا راطقأ نأ ىلإ قبس اميف
 رصعلا يف ةمئالم فورظلا تناك دقف «٠ ىرخأو ةنيف نيب تاعزانملا مايق مغر ةدحولا هذه مصفنت
 عباسلا نينرقلا يف ةطانرغ هتفرع يذلا يبدألا روطتلل ةيزاوم ةيملعو ةيبدأ ةكرح روهظل ينيرملا
 برغملا ناكو « سلدنألاو برغملا نيب لاصتالا ةمئاد ةيركفلاو ةيفاقثلا تاقالعلا تناكو «نماثلاو

 ءارثإل اهلاجر ةفاقثو اهركف نم لذبت سلدنألا تناك امك - سلدنألا نع عافدلل هلاجرو هلاومأب دوجي
 سافو شكارم رضاوح ىلع دورولاو رودصلا نع بدألاو ملعلا لاجر عطقني ملو « ةيبرغملا ةراضحلا

 . سنوتو ناسملتو ةطانرغو

 هب لمتعت تناكام لذب ينعن امنإف يمالسإلا برغلا يف يغالبلاو يبدألا دقنلا نع ثدحتن امدنعو

 يف يبدألا عضولا تبكاو ةديدج ةيدقن تايرظنو ءارآ نم اهداقن هجتنأ امو « اهعيمج رضاوحلا هذه

 . يبرعلا نطولا نم ةيبرغلا ةقطنملا

 نم ةرجاهملا تاعامجلا نأل ؛ ةيدقنلا ةكرحلا هذه ناضتحال اًيعيبط اًناكم برغملا ناك دقل

 وأ يلحرم لكشب برغملاب نورقتسي اوناك ةفسالفلاو نوركفملاو ءايدألاو ءاملعلا اهيفو سلدنألا

 هبدأو هركف تامصب امهنم لك كرتو فوصتملا يبرع نباو « فوسيلفلا ملاعلا مزح نبا رم دقف «يئاهن
 لحو « هتفسلفو هراكفأ ترشتناو « شكارم يف اًئمز دشر نبا شاعو ٠ برغملا ءابدأو ءاملع ىلع

 نيب نيدلا ناسلو يريمنلا قاحسإ وبأو يزج نبا لقتناو « سنوت ىلإ لقتني نأ لبق اًضيأ شكارمب مزاح
 داكت ال ةليوط ةمئاقلاو سلدنألا نم ليذه نباو يزفنلا نايح وبأ لحرو سلدنألاو برغملا رضاوح

 . رصحت

 . (م195 ٠ طابرلا)  بادآلا ةيلك , ةنوقرم ةلاسر ؛ ١5-1١1 ص . فلؤملا ةمدقم : رظنا (44)
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 اس ااا ااا ا ا ااا ااا ا ااا حاس اا حا ابن ان ا مهريثأتو مهتاماهسإ : سلدنألا ءابدأ

 ءابدأو ءاملع نيب ةقيثولا تالاصتالا نع عساو درج ء(ه1137 : ت) يتبسلا ديشر نبا ةلحر يفو

 ةيدقنلا ءارآلاو تاضراعملاو تاسلجلاو « سوردلا تاقلح نعو ةقراشملا ءابدآلا و برغملاو سلدنألا

 ةيدقن ماكحأ نم ردصي ناك ام هتلحر يف لقن نم ًاريثكو « مهنيب لصحت تناك يتلا ةفلتخملا تاراشإلاو

 هذهب اصاخ اًباب دارفأو « ةقراشملاو ةبراغملا ءارعشلا دنع هيلع علطي يتلا ةيرعشلا دئاصقلل اههجوي

 . ؟"0ةلحرلا يف ماكحألا

 دقف ؟يبلكلا يزج نباو يددعلا ءانبلا نباو ينجاطرقلا مزاحب ةديطو ةقالع اًمضيأ ديشر نبال ناكو

 أرفن ةقراشملا داقنلا نم رصاعو « يزج نبا هيلع ذملتتو « يدنرلا فيرشلا رصاعو « مزاح ىلع ذملتت

 بعوتساو رعشلا يف مزاح بهذم ديشر نبا برشتو ٠ يدفصلا نيدلا حالصو ينيوزقلا بيطخلا لاثمأ

 وكشي هارن اننكلو « كانه ةغالبلا سرد عاشأو قرشملا ىلإ لقتناو ةغالبلا يف اًبتك فلأو ةيدقنلا هتايرظن

 - ةغالبلا مولع يأ  نأشلا اذهو» :لوقي قرشملا يف دقنلاو بدألا هيلإ لصو يذلا يدرتلا نم

 .2*') « ربتعي نم رينملا نب نيدلارصان دعب اهب قبي ملو فيعض ةيردنكسألاب

 اوناك داقنلا ءالؤه نوك وه  يرظن يف - سلدنألاو برغملا يف دقنلا نيب لصفلا رذعت دّكؤي اممو
 ا ل ل

 نأ دجوو «ء وطسرأل وا د يو ب نأ لواحف يعيدبلاو يغالبلا ريظنتو

 ببسب يبرعلا دقنلا دعاوق يف لصح ام اًفقوت نأو « هنيناوقو ينانويلا رعشلا دعاوق نم ربكأ يبرعلا رعشلا
 فلأو «ءايدألا جارسو ءاغلبلا جاهنم» عضوو فيضيو دهتجي نأ دارأف ؛ رعشلا باصأ يذلا فعضلا

 ىلع مئاق يعوضوم جاهنمل هثحب ام عضخأو « عزنملا ١ باتك يساملجسلا مساقلا دمحموبأ
 يغالبلا سردلا جرخأف ؛ ميسقتلا ثيح نم ةيقطنمو « ليلحتلا ثيح نم ةيفسلف ميهافمو تاحلطصم

 . *!'ةيرظنلا ةعانصلاو ملعلا راطإ ىلإ حلطصملا رقفو درجملا ديدحتلا نم
 لوصأ نم برقي نأ لواح امدنع «عيرملا ضورلا» باتك يف يددعلا ءانبلا نبا عنص كلذكو

 . 2077 لمم ريغ اًفيلأتو لخم ريغ اًبيرقت غيرفتلا هوجوو ةغالبلا بيلاسأ نمو عيدبلا ةعانص

 ارييمت ةفسالفلا داقنلاب مهتيمست ىلع حلطصن يذلا فنصلا نيب ةجئار تناك يتلا يه راكفألا هذهو
 رايتلا ىلإ نوليمي نيذلا ةيرعشلا تاروصقملاو دئاصقلا حورش باحصأ مهو ءابدألا داقنلا نع مهل

 راونأ : باتك يف ( ه 7/87 :ت) «يسافلا يبلاعثلا»و « «يتبسلا فيرشلا» : لاثمأ يبرعلا يدقنلا

 . سافب بادآلا ةيلك ؛ 08 ص « ةنوقرم ةلاسر « ليلحتو ةسارد : يتبسلا ديشر نبا ةلحر ؛ يدادح دمحأ 29(

 . ( ١49/١ « تايفولا تاوف ١ يف رينملا نبا ةمجر رظنا ) 044 ص « ةلحرلا (00)
 . ( ققحملا ةمدقم ) يزاغلا لالع قيقحت ؛ «عيدبلا عز زئملا» ه5(

 . ( فلؤملا ةبطخ) « عيرملا ضورلا» باعت ةمدقم 2,0
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 - ىرن امك ءالؤه ضعبو مهريغو « يريبلألل « ةدربلا» حرشو « «يلحلا هتديصق هتنمضت اميف يلجتلا

 ركفلا بعوتسا مهضعبو « هئاملع نع ذخأو « هتفاقثب فقثتو برغملا يف شاع فرص يسلدنأ

 قيرفتلا بعصي يذلا يراضحلا جزامتلاو يبدألا راهصنالا لصحف ؛؟ هبدأ نيعم نم برشو يسلدنألا

 يمه مزاح ةروصقم نأ دجن « يتبسلا فيرشلل «هروتسملا بجحلا عفر» باتك سردن امدنعف . هيقش نيب
 نييسلدنألا ءاملعلا مجارت ىلع لمتشي يذلا «ةلمكتلاو ليذلا» باتك كلذكو « ةيدقنلا هتدام نوكت يتلا
 هذه لثم يفو « ديعس نبال «برغملا» باتك هلثمو ٠ سلدنالا ىلإ اولخد نيذلا ءابرغلاو نييلصألا

 . برغملا يف نيسرادلاو نيثحابلا نم ةفئاط اهتشقانمب موقي ةمهم ةيدقن ةدام بتكلا

 بانك دجن « قرشملا ىلإ مهادص لقتناو برغملا يف مهتيص عاذ نيذلا داقنلا ءالؤه ىلإ ةفاضإلابو
 ةغالبلا لاجم يف رفاو بيصنب مهاس يذلا وهو ركذلا فنآلا ديشر نباك نيرهتشم نيلاحرو اذاذفأ
 «عيجستلا دئارل عيرملا عترملا» باتكو «سينجتلا ماكحأ يف سيسأتلا ماكحإ» باتك فلاف ءدقنلاو

 هركذو « «نايبلاو عيدبلا يملع يف ثايبتلا ةصالخ» : هامس عيدبلا يف باتك يزفنلا نايح وبأ فلأو

 يذلا يلبللا فسوي نب دمحأأ رفعج يبأل «سينجتلا » يف رخآ اباتك يرقُملا ركذيو « «حفنلا» يف يرّقملا
 . *77ةيبدأ تاحراطمو تالجاسم امهنيب تناكو ديعلا قيقد نبا يضاقلا يقلو قرشملا ىلإ لحر دق ناك

 برغلا يف دقنلا نأ جتنتسن «  عبطلاب لك نم ءزج وهو . يدقنلا ثارثلا اذهل انتءارق دنعو

 ام الإو « ينجاطرقلا مزاح ءارآ ضعب يف يوكش نم دجئنام مغر ةيبدألا ةكرحلل اًبكاوم ناك يمالسإلا

 دجوي ملام هنأ فورعملا نمو . يدقنلا ءاطعلا نم ديجلا ىوتسملا كلذ ىلإ لصي نأ هسفن وه عاطتسا

 .دقن دجوي ال بدأ

 سلدنألاو برغملا يف دقنلا نع ةيادلا ناوضر دمحم روتكدلاو سابع ناسحإ روتكدلا هبتك اميفو

 يغالبلا سردلا نع مويلا نوثحابلا اهيلإ لصوتي يتلا ةبيطلا جئاتنلا نكلو « ةمهم تاجاتنتساو تاراشإ
 .ةيقيقحلا ةروصلا ىلإ برقأو ةسارد يفوأ ربتعت ةديدجلا صوصنلا ءارقتسا لضفب يدقنلاو

 نيجذومن انل مدقي امدنع يناوريقلا قيشر نبا ةسردمب يقرشملا دقنلا رثأت رصحي سابع ذاتسألاف

 نيح يبرغم رثأ ىلع نادمتعي ١ نيذللا يدادغبلا فيطللا دبعو (ه 584 :ت ) دقنم نب ةماسأ :امه

 ةقلحلا لمتكت اذكهو» : هلوقب كلذ ىلع قّلعي مث 0!*2«هيلع ناثكتي امهم اردصم (ةدمعلا) نم ناذختي

 دجن  سلدنألا هنمض نمو برغملا يف يدقن رايت قلخ يف رثؤملا وه قرشملا ناك نأ دعبف « ةيدقنلا

 . 0807 / 5 . بيطلا سفن فد
 . 0/8 : ص « برعلا دنع يبدألا دقنلا خيرات (05)
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 0 00 000 ا مهريثأتو مهتاماهسإ : سلدنألا ءابدأ

 ادرج انيطعي ناك نإو وهف ةيادلا ناوضر دمحم روتكدلا امأ ** «رثؤملا رود بعلي ذئنيح برغملا

 ىدمو برغملا يف ةيدقنلا ةكرحلا رولبت نع ثدحتي ال هنكلو « مهتاهاجتاو سلدنألاب داقنلاب اًيخيرات

 . قرشملا ىلع اهريثأت

 انناكمإب هنأ الإ « ريثأتلا اذه رادقم نعو « رمألا اذه نع تكست ةيقرشملا رداصملا نأ حضاولا نمو

 : ةيقطنملاو ةيعوضوملا هبابسأ ىلإ هعجرن نأ

 «نييسلدنألا ىلع قوفتلاب امئاد اوسحأ ةقراشملا نأ كلذ ةيتاذ ةعيبط وذ يسفن لوألا ببسلا : الوأ

 ىتح اهتايبلسو اهتايفلخو اهراثآ تيقبو « لاجملا اذه يف ةفورعم تالاجس مدقلا لنم مهنيب تناكو

 ءايدألا ناكو « قرشملا وحن ةيسلدنألا تارجهلا دايدزا دعب تانحاشملا كلت تدادزا دقو .نآلا

 لعف دودور فّلخ رمألا اذهو .سانلا ةماعو نايعألاو ءارمألا دنع ةوظحلا نولاني نويسلدنألا ءاملعلاو

 اولماحتف ؛ تايطعألاو بصانملا يف مهتمحازمو مهل مهتسفانم ببسب ةقراشملا نم مهنارقأ دنع ةيبلس

 « مهيلإ ةعيرسلا تاراشإلاب اوفتكا وأ ٠ مهتافنصم يف مهل ةمجرتلاو مهركذ نع يلاتلاب اوضاغتو مهيلع
 يومحلا ةجح نبا برضأو « "77 هخيرات نم يوحنلا كلام نبا روهشملا ملاعلا ناكلخ نبا طقسأ دقف
 باتك يف ةرتفلا هذه لبق يبلاعثلا دنع هدلجن بصعتلا اذهو « هتنازخ يف نييسلدنألا راعشأ ركذ نع

 « يسلدنأ رعاشب رمألا قلعت اذإ تاعطقملاو تايبألا ضعبو ءارعشلا ضعب ركذ زواجتي ال ذإ « «ةميتيلا»

 . 09 نييسلدنألا ءاملعلاو ءابدألاب ضيرعتلا نم رثكي يدفصلا ناكو

 هتسردمو يرعشلا ههاجتاو ينجاطرقلا مزاح نع ثيداحأ ؛2* ةرخأتملا مجارتلا بتك يف  ايناث

 رباج نبا عنص كلذكو قرشملا ىلإ ةيدقنلا ةسردملا هذه ملاعم يتبسلا ديشر نبا لقن دقو « ةيقثلا

 عويذلا هل بتكي مل كلذ عمو « مهسوردو مهتاقلح يف هولوانت مهنأ بسحن نمم مهريغو يسلدنألا
 ببسلا ناك امبرو « ريبكلا دقانلا ملاعلا اذهل تاراشإ الإ ةقراشملا نيفنصملا دنع دجن الو « راشتنالاو
 ريغ ناك يدقنلا يفسلفلا هاجتالا نأو اصوصخ ءاعدب ربتعي رصع لك يف ديدجلا ىلإ يعادلا نأ كلذ يف
 يدقنلا هاجتالا نع يبنجأ وه ام لك (ه ”117/:تا) ريثألا نبا نيدلا ءايض ضراع دقو « هيف بوغرم

 . ةرهاظلا هذهل ةديدع ةلثمأ يرشبلا يركفلا خيراتلا يفو « يبرعلا

 ةصاخ بتك ترهظو « ماشلاو رصم يف ابلاغ عيدبلا رايت حبصأ « عباسلا نرقلا ةيادب ذنم  اًقلاث

 ناكو « هقوذو رصعلا حور ةاراجمب نيموكحم بتاكلاو رعاشلاو دقانلا ناكو « هلاكشاو هعاونأو عيدبلاب

 . قباسلا مجرملا (00)
 . 555/5 . بيطلا حفن :رظنا (55)
 . (مامحلا يف يوحنلا كلام نبا ةصق ) ١77 /1 « بيلعلا حفن : رظنا (01)
 . يطويسلل تاقبطلا باتك نع القن 171" /7 , ضايرلا راهزأ يف مزاح نعاثيدح : رظنا (0)
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 عاونألاو باقلألا كلتل ءاصحإ داقنلا دنع حبصأ ىتح ءارعشلا سجاه عيدبلا مادختسا ىلإ يعسلا

 نب نيدلا يكز قرشملا يف ةلحرملا كلت داقن عملأب هاجتالا اذهل لّثمنو . ةرركتملا بلاوقلاو ةدماجلا
 باتك يف (هالا"4:ت) ينيوزقلا بيطخلاو « ؛ريبحتلاريرحت» باتك يف (ه154:ت) عبصألا

 ةيروتلا نع ماتخلا ضف : باتك يف (مهالا6ه :ترز يدفصلا نيدلا حالصو« «حاتفملا صيخلتا

 جاهنم» ىقوتحمو («حاتفملا صيخلت» وأ «ريبحتلا ريرحت» ىوتحم نيب ةطيسب ةنراقمبو : «مادختسالاو

 . يسلدنألا دقانلا دنع ديجلا يملعلا ىوتسملا حوضوب فشتكت «ءاغلبلا

 ءارآلا اوبعوتسي ملف ؛ اًعم دقنلاو رعشلا نم ةقراشملا ةعاضب فعض ىلإ ىدأ عضولا اذه  اًعبار
 نع فقوت يذلا يديلقتلا هاجتالاب كسمتلا اورثآو « دقنلا ىلإ فسلفتملا رظنلا ىلع ةمئاقلا ةديدجلا

 . « زاجعإلا لئالد ١ هباتك نم يناجرجلا رهاقلا دبع ءاهتنا ذنم ديدجتلاو روطتلا

 مزاح جاهنم نّدكمتي مل اذامل : حورطملا لاؤسلا نم ءزج نع بيجن نأ نكمي « بابسألا هذهل
 ؟ قرشملا يف ةيدقنلا ةكرحلا ىلع ريثأتلاو راشتنالا نم ءانبلا نبا ضورو يساملجسلا عزنمو

 مجا رتلا ةباتك يف مهماهسإ -ٌ

 ديدجت ىلع اولمع نيذلا ءالؤه « ةبراغملاو نييسلدنألا دنع ةمجرتلا جهنمب بئاجلا اذه قّلعتي
 « قيقدلا قيقحتلاو ليصأتلا ىلإ ةفاجلا ةيقئاثولاو لمملا عجسلا عباط نم اهجارخإو مجارتلا نف بولسأ

 « ةيتاذلا ةريسلا نعو « ةيخيراتلا ةباتكلا نعو « ةيمجعملا ةباتكلا ةقيرط نع مجارتلا نيب اوزيمو
 «ةباتكلاب ةصاخ سرادم نع ثيدحلا نكمي , مجارتلا نف بناج ىلإو . هب ادودحو اًطورش هلاوعضوو

 . نودلخ نب نمحرلا دبع ةسردمو بيطخلا نب نيدلا ناسل ةسردمك

 مهتاقبط عونتو مهناطوأو مهروصع فالتخا ىلع لاجرلا مجارت نيودتب ءامدقلا ينع دقو
 تاقبطو نيثدحملا تاقبطو ةباحصلا مجارت عضو يف قبسلا بصق ةقراشملل ناكو « مهتاصاصتخاو
 مجاعملا اوفلأف ؛ كلذ يف نويسلدنألا مهعبتو ءارعشلاو ءابدألا مجارتو « ةاحنلاو ءاملعلاو ءابطألا

 لاجم يف ةدئارلا ةيسلدنألا تافلؤملا رهشأ نمو اهريغو لويذلاو تاالصلاو جماربلاو سراهفلاو

 (*1) يضرفلا نباب فورعملا فسوي نب دمحم نب هللا دبعل « سلدنألا ءاملع خيرات » : باتك مجارتلا

 ("7١1لاوكشب نبال « ةلصلا ١ باتكو (188:ت) 27١0 يديمحلل «سبتقملا ةوذج» باتكو (ه5 0 :ت)

 ٠ ٠/١ برغملاو 8 /' . حفنلا يف هتمجرت رظنا 2و

 م /' . نايعالا تايفوو ١١1 /1 « حفنلا يف هتمجرت رظنا 6(

 ) )1١ضايرلا راهزأ :رظنا , ٠١8/17 .
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 0 مهريثأتو مهتاماهسإ : سلدنألا ءابدأ

 «ةلصلا باتكل ةلمكتلا» و (ه54 : ت ) يبضلا ىيحي نب دمحأل «سمتلملا ةيغب ١ و (هدال8:ت)

 .(ه569:ت)رابألا نبال

 ءاملعلاو ءاهقفلل ةرصتخملا مجارتلا ىلع رصتقت تناك تافنصملا هذه يف ةمجرتلا نأ الإ

 اهلعجي يذلا رمألا « ةياورلاو عامسلا اذكو « ءاضتقالا دنع ةافولاو داليملا خيرات ركذو «ءابدألاو

 يف ةمكحم ةطخ ةاعارم نود « رخآلا اهضعب كرتو « رابخألاو تامولعملا ضعب لقن يف ةروصحم

 نم اًنايحأ نوفنصملا هلذبي ام مغرو « مجرتملا نع ةقيقحلا ىلإ ةبيرقلا وأ ةيقيقحلا ةروصلا ءاطعإ
 ءانثأ فيحصتلاو فيرحتلا ببسب أطخلل ضرعتت يهف ؛ مهمجارتو « مهرابخأ يف رذحلاو يرحتلا
 نم بتك يف ةرركتملا ةرهاظلا هذه ىلإ يشكارملا كلملا دبع نبا راشأ دقو «نيودتلا ةداعإو نيودتلا

 « ةلصلا» باتكو . يضرفلا نبال «سلدنألا ءاملع خيرات ١ باتك يف اصوصخو نيمجرتملا نم هقيس
 .لاوكشب نبال

 رئاس هجهنمب ذخأو « سلدنألا يفو قرشملا يف رهتشا دق يبلاعثلل « رهدلا ةميتب ١ باتك ناكو

 ذإ ؛ روهشملا يعابرلا هميسقت يف هوذح اذحو « « ةريخذلا ١ يف ماسب نبا هدمتعاو « هدعب نيمجرتملا

 ىلإ نيدفاولل امسقو « ةيسنلبل امسقو « ةيليبشإل امسقو « اهيلي امو ةبطرق ءارعشل امسق صصخ
 .سلدنألا

 رئاس نإ : لاقو « «رهدلا ةميتي» ب نييسلدنألا راهبنا نع يمويبلا بجر دمحم روتكدلا ثدحتو

 نباو ربلا دبع نباو رابألا نباو لاوكشب نباو يديمحلا ظفاحلاو يضرفلا نباب مدب ٠ بائتُكلاو نيفنصملا
 اورصق ءالؤه لك ٠ بيطخلا نباو يشكارملا دحاولا دبعو , يراجحلاو ديعس نباو ناقاخ نب حتفلاو مانسب
 . نودلخ نبا الإ ءالؤه نم ىنثتسي الو ١7" «هوذاح امو هنع

 ديدجلا اوفاضأ مهنكلو هنم اودافتساو «ةميتيلا» نع اولخأ نيفنصملاو باتكلا نم ةفئاط نأ عقاولاو

 بولسأل ةبكاوم ميلاقألل يفارغجلا ميسفتلا جهنمو عجسلا ةقيرط ىلع اوراس نئلو « مجارتلا لقح ىلإ
 مايق وه ماسب نبا دودح ىلإ نييسلدنألاو ةقراشملا نيفنصملا نيب كرتشملا مساقلا نإف ؛ رصعلا

 .دقنلاو ليحلتلا نم رثكأ ءاصحإلاو فصولا ىلع مهجهانم

 نباو ديعس نباك نيفنصملا رئاس ىلع مكحلا اذه ميمعت وه ثحابلا ذاتسألا هيلع قفاونال يذلاو
 ةميتي» جهنمل ةقراشملا نيفنصملا راثيإ كلذ نم سكعلا ىلع ظحالن انإف «٠ يشكارملا كلملا دبع
 رجح نبال ةئماكلا رردلا باتك يف ىتح كلذ دجنو « يمجعملا فينصتلا ىلإ ليمي يذلا «يبلاعنلا
 .(همما؟ :ت) ينالقسعلا

 . /4 ص « ريثأتلاو رثأتلا نيب يسلدنألا بدألا , يمويبلا بجر دمحم (11)
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 0 ا يار ترا 0 اا

 ا
 00 هباتك

 لصأو هطباوض ددحف « هيلإ قبسي مل مجارتلا يف اديدج اجهن يشكارملا كلملا دبع نبا جهتناو
 « يمجعملا فينصتلا نعو « ةلحرلا نف نعو « ةريسلا نف نعو « ضحملا خبرأتلا نع هزيمو . هلعاوق

 ثادحألا ضرع يف يرحتلاو ةقدلا مزتلت يتلا رصانعلاو دعاوقلا ىلع هانبو « هتاذب امئاق انف هلعجو
 :239يلي اميف جهنملا اذه رصانع ةفيرسشنب دمحم روتكدلا انذاتسأ جتنتسيو .رابخألا لقنو

 نوفنصملا عنص امك دحاو باتك ىلع لبيذتلا ىلع كلملا دبع نبا رصتقي مل ثيحب : باعيتسالا ١
 كلذ ىلإ فيضي وهو « يضرفلا نبال ليمكتلاو « لاوكشب نبا ىلع لييذتلل ىّدِصت هنكلو «هلبق
 . دئاوف وأ تادايز

 الو « عبتتملاو سرادلا ةجاحب يفت ال , راصتخالا ىلع ةينبم هلبق مجارتلا تناك ذإ « مجارتلا لوط -؟

 . مجرتملا نع ةيقيقحو ةيعقاو ةروص يطعت
 «نيلعألا مهدادجأ ىلإ نيمجرتملا باسنأ عفر يف دهتجي ثيحب « باسنألا عفر يف طبضلاو ةقدلا -

 .صاخشألاو ءامسألا نيب طلخلاو سابتلالل اًيفالت
 فورحل يقرشملا بيترتلا ساسأ ىلع قيقدلا يمجعملا هميظنتب زيمتيو : يمجعملا بيترتلا -

 . مهليمالتو مهخويشو مهبسن دومعو مهانكو نيمجرتملا ءامسأ يعاري وهو «مجعملا

 ةيعوضوم ةرظن ئراقلل ققحي اذهو « ةيرثنلاو ةيرعشلا صوصنلا ةرفوو ةيبدألا تارايتخالا ةرثك -

 . مجرتملا نع
 يف قيقحتلاب قلعتي يخيرات يدانسإ دقن امإ وهو « دقنلا يف ةريزغلا هتدامب باتكلا زاتميو : دقنلا * 

 اهيف عقي يتلا ماهوألاو ءاطخألا تابيوصت وأ« مهتايفو وأ « مهباسنأ وأ « نيمجرتملا ضعب ءامسأ

 . نوقباسلا نوفلؤملا

 ةيدقنلا تارظنلا يف لثمتي يبدأ دقن امإو ٠ ةمكاحملاو دقنلاب ةيملعلا راثآلا لوانتي يملع دقن امإو

 . باتكلا يف ةثوثبملا

 .«فلؤملا ةبطخ ' فيض يقوش .د قيقحت ؛ ؛ برغملا يلح يف برغملا هرظبا (10)
 .ققحملا ةمدقم ١ مسقلا , رفسلا « ةلمكتلاو ليذلا» : رظنا (15)
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 ل ا مهريثأتو مهتاماهسإ : سلدنألا ءابدأ

 ةبيتكلا»و «ةطانرغ رابخأ يف ةطاحإلا ١ هباتك يف بيطخلا نب نيدلا ناسل ريسي « جهنملا اذه ىلعو

 .هلاحو « هتافوو « هدلومو « هتينكو « هبقلو « همسا تبثيف « هيمجرتم عم اًقيقد لظيو . ؛ةئماكلا

 هتيلوأ نع ثدحت امبرو «ةطانرغ هلوخدو« هرثنو « همظنو « هتافنصمو « هبتكو « هذيمالتو « هتخيشمو

 هءارزوو « هدالوأو هتفصو « هلاحو هتيلوأ ركذي وهف « دئاق وأ ريمأل مجرت اذإو ... هتنحم نعو

 .رعشلا نم هب يثر ام ضعبو هبورحو هداهجو « هبقانمو « هدهع ىلع كرلملاو « هئاضقو «هباتكو

 يف نوثحابلا اهب لغتشي يتلا تاساردلاو ثاحبألا لكل ةداملا لثمي يذلا وه مجارتلا نم عونلا اذه

 نوكت ام ردقب « ةقيقدو ةيفاو مجارتلا نوكت ام ردقبو . ماع هجوب يبرعلا ثارتلاو يسلدنألا ثارتلا

 .ةفداهو ةيملع تاساردلا

 مل اهنكلو « نبيرجهلا نماثلاو عباسلا نرقلا يف ترشتنا ةمجرتلا يف نييسلدنألا ةقيرط نأ ودبيو

 اننأ ىلع « يبدألا دقنلا لاجم يف اهيلإ انرشأ يتلا اهسفن بابسألل ةقراشملا نيفنصملا دنع اًبواجت قلت

 هتقيرط فنصملا ركذ «نايعألا تايفو» باتك يفف نيروهشملا صاخشألل مجارتلا ضعب يف الوط دجن

 ىلإ برقأ رجح نبال « ةنماكلا ردلا ؛باتك ىقبو هب مزتلي اًقيقد اجهنم ددحي مل هنكلو فينصتلا يف
 رابخألا لك يصقتسيف هتقيرط نع جرخي هبحاص ناك نإو« مجارتلا ىلإ هنم يمجعملا فينصتلا

 هتمدقم يف راشأ دق ناكو .21* يقشمدلا ينارحلا ةيميت نبال ةبسنلاب منص امك هيمجرتم نع ثادحألاو

 يف يبتكلا ركاش نبا نم لك راس كلذكو « نودلخ نباو بيطخلا نب نيدلا ناسل ةقيرط نع لخأ هنأ ىلإ

 .«تايفولاب يفاولا» يف يدفصلا نيدلا حالصو « «تايفولا تاوف»

 قبسلا ةقراشملا نيفنصملل نأل ؛ رخآ جهنم ىلع جهنم ليضفت ىلا اذه انفصو نم فدهنال نحنو

 يف مهتقيرطو نييسلدنألا رثأ حيضوت ىلإ طقف دصقن انثكلو « ناديملا اذه يف يفوألا علضلاو لوألا

 طبضلا دشنن انك اذإو « يبرعلا ثارتلاو ثحبلا يرثي يبرع يركف داهتجا ةياهنلا يف وهو « مجارتلا لاجم

 ؛ جاتنتسالاو دقنلاو . .ءارقتسالا ىلع نيثحابلا دعاست اهنأل ؛ رابخألاو تامولعملا ةرفوو ةقدلاو

 صالختسا ىلإ اًضيأ يدؤيو « ةيملعلا جهانملا ىلع ةمئاقلا تاساردلا رفاوت ىلإ يدؤي يذلا رمألا

 هنإف ؛ ماكحألا يف ولغلاو ةيحطسلاو بيرقتلاو ضارتفالا نع اًديعب ةتباثلا قئاقحلاو « ةقيقدلا راكفألا

 نم ناديم لك يف ةصتخملا ىربكلا تاعوسوملا نمض يبرعلا ثارتلا تاصلختسم عيمجتل تقولا ناح

 .نوئفلاو « بادآلاو « مولعلا نيدايم

 . ١/ ١54 , ةيماكلا رردلا : رظنا (16)
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 تاءاطعلاو تابلقتلا نم نورق : سئلدنألا كس اعتاد هرعت 231 د د دايمن د د وادا انا عال جدأ د كو عال قو عم

 عدجارملاو رداصملا

 : دمحم نب سابع « ميهاربإ نبا
 ه مااا  ةيكلملا ةعبطملا : صايرلا « مالعالا نم تامغاو شكارم لح نمب مالعالا

 ْ : فسوي نب ليعامسإ ديلولا وبأ « رمحألا نبا

 )0 ةفاقثلا راد ٠ توريب « ةيادلا ناوضر دمحم قيفحت )0 نامزلا لوف مظن يف نامجلا دئارف ريثن

 : ماوؤكا/

 : فسوي « خايشا

 .ها155 «ن.د « م.د « نيدحوملاو نيطبارملا دهع يف سلدنألا خيرات

 : ثلاثتج لجنأ « ايثنلاب
 «ةيرصملا ةضهنلا ةبتكم : ةرهاقلا « سنؤم نيسح ةينابسإلا نع هلقن « يسلدنألا ركفلا خيرات

 : ما6ه

 : بجر لمحم « يمريبلا

 « ةيمالسإلا دوعس نب دمحم مامالا ةعماج : ضايرلا « ريثأتلا رثأتلا نيب يسلدنألا بدألا

 .ما14

 : يلع نب دمحأ لضفلا وبأ نيدلا باهش 6 ينالقسعلا رجح نبا

 « ةيناثلا ةعبطلا « قحلا داج ديس دمحم قيقحت « ةنماثلا ةئاملا نايعأ يف ةنماكلا رردلا

 . م1555 //ها148١ « ةثيدحلا بتكلا راد :ةرهاقلا

 : دمحأ « يدادح

 ةيلك جر 6 ليلحتو ةسارد : يتبسلا ديشر نبا ةلحر
 .ما41 «ساف بادآلا

 :ةجح نبا « يرمحلا

 هه ١1١4 « ةيريخلا ةعبطملا ءرصم « برالا ةياغو بدالا ةنازخ

 : نيدلا ناس « بيطخلا نبا

 . 191/5 « ةرهاقلا ؛نانع هللا دبع نب دمحم قيقحت « ةطانرغ رابخأ يف ةطاحإلا
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 د فرادة دو ف هزم وا ظظا ها وكعب اما مهريثأتو مهتاماهسإ : سلدنألا ءابدأ

 « ن .د : رئازجلا « رهاق فيرشلا دمحم قيقحت « ماهكلاو يضاملاو ماهجلاو بيصلا ناويد

 . ماقال"

 « سابع ناسحإ قيقحت « ةئماثلا ةثاملا ءارعش نم سلدنألاب هانيقل نم يف ةنماكلا ةبيتكلا

 . م1951 « ةفاقثلا راد : توريب

 : دمحم نب دمحأ سابعلا وبأ نيدلا سمش « ناكلخ نبا

 . م974١ « ةفاقثلا راد : توريب « سابع ناسحإ قيقحت « نامزلا ءابنأو نايعألا تايفو

 :ناوضر دمحم « ةيادلا

 .م ١98١ « ةلاسرلا ةسسؤم : توريب « سلدنألا يف يبدألا دقنلا خيرات

 : نيسحلا « نومحر

 . م984١ « بادآلا ةيلك : طابرلا « يسلدنألا رعشلا يف ةبروتلا ةرهاظ

 : تدوج « يباكرلا

 .ت.د « فراعملا راد : ةرهاقلا « يسلدنألا بدألا يف

 : داوجلا دبع « ناضمر

 . ت.د « رهزألا ةعبطم : ةرهاقلا ء ىسلدنألا بدألا

 «فراعملا ةبتكم : طابرلا « يزاغلا لالع قيقحت « عيدبلا بيلاسأ سينجت يف عيدبلا عزنملا

 .ما1

 : لولغُز دمحم « مالس

 ١ ماو « فراعملا راد : ةرهاقلا « يبريألا رصعلا يف بدألا

 : ركاش نب دمحم « ركاش نبا

 . ةيرصملا ةضهنلا ةبثكم : ةرهاقلا « ديمحلا دبع نيدلا ىيحم دمحم هققح « تايفولا تاوف

 .ما١546

 : دمحم « ةفيرش نب

 زكرملا تاروشنم : طابرلا « هراثآو هتايح : يموزخملا ةريمع نب دمحأ فرطملا وبأ
 1 مام 2 يملعلا ثحبلل يعماجلا

"6. 



 ت0 ا رك لا د لااا 01د

 : دمحأ « فيض

 . م975١ /ه7١ 47 ء رصم ةعبطم : ةرهاقلا « ىلوألا ةعبطلا « سلدنألا يف برعلا ةغالب

 : يودب « ةنابط

 . م181/9 « ةدوعلا راد : توريب « يبرعلا نايبلا

 : ناسحإ « سابع
 . ةفاقثلا راد : توريب « سلدنألا يف يبدألا دقنلا خيرات

 : بيجن « يفيفعلا

 .ماو٠6 « فراعملا راد : ةرهاقلا « نوقرشتسملا

 : ناطلس دمحم « يلع

 .ةمكحلا راد : قشمد « هيرصاعمو يدفصلا نيب نماثلا ثرقلا يف يبدألا دقنلا

 : لالع , يزاغلا

 .م 19857 «بادآلا ةيلك : طابرلا ءيرجهلا نماثلا نرقلا يف برغملا يف يبدألا دقنلا جهانم

 : ايسراغ « ثموغ

 .م 156 « ةرهاقلا « سنؤم نيسح ةمجرت « يسلدنألا رعشلا

 : يبلاعتلا « يسافلا

 . 1954 : مقر طابرلا « ةماعلا ةنازخلا طوطخم « ىلحلا ةديصق هتنمضت اميف ىلجتلا راونأ

 : دمحم نب دمحأ « يضاقلا نبا

 « روصنملا راد : طابرلا )0 ساف ةئيدم مالعالا نم لح نم ركذ نم ركذ يف سابتقالا ةوذج

 .مااال#

 : مزاح ١ ينجاطرقلا

 بتكلا راد : سنئوت « ةجوخلب بيبحلا دمحم قيقحت « ءابدألا جارسو ءاغلبلا جاهنم

 .م155 « ةيقرشملا
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 00 ا مهريثأتو مهتاماهسإ : سلدنألا ءابدأ

 : هللا دبع « نونك

 « ينانبللا باتكلا راد : توريب « ةثلاثلا ةعبطلا « يبرعلا بدألا يف يبرغملا غوبنلا

 . ما ةا/ه /ه 6

 :ءانبلا نبا « يشكارملا

 رشنلا راد : ءاضيبلا رادلا « نورقشنب ناوضر قيقحت « عيدبلا ةعانص يف عيرملا ضورلا

 .م1986 «ةيبرغملا

 :كلملا دبع نبا « يشكارملا

 « ةيبرغملا ةكلمملا ةيميداكأ رشن « ةفيرشنب دمحم قيقحت « 8 رفسلا « ةلمكتلاو ليذلا

 . طابرلا

 : يراذع نبا « يشكارملا

 « توريب « ناسئفوربو« نالوك قيقحت « برغملاو سلدنألا رابخخأ يف برغملا نايبلا

 .ماو٠8

 : يلع نب دحاولا دبع دمحم وبأ « يشكارملا

 «يملعلا يبرعلا دمحم « نايرعلا ديعس دمحم قيقحت « برغملا رابخأ صيخلت يف بجعملا

 « يمالسإلا ثارتلا ءايحإ ةنجل « ةيمالسإلا نوؤشلل ىلعألا سلجملا : ةرهاقلا

 . ماو هاما

 : يسلدنألا ديعس نبا « يبرغملا

 . ماؤال4 «فراعملا راد : ةرهاقلا ,. فيض يقوش قيقحت « برغملا يلح يف برغملا

 : يناسملتلا دمحم نب دمحأ « يرقملا

 . برغملا / ةلاضف « نيرخآو اقسلا ىفطصم قيقحت ٠ ضايع رابخا يف ضايرلا راهزأ

 رداص راد : توريب « سابع ناسحإ قيقحت « بيطرلا سلدنألا نصغ يف بيطلا حفن -

 : يمينغ دمحم « لاله

 . م987١ « ةدوعلا راد : توريب « ةسماخلا ةعبطلا « نراقملا بدألا
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 ةيسلدنألا ةبرجتلا ىف ىصصقلا لايخلا

 عادبالاو ةاكاحملا نبب





 تاءاطعلاو تابلقتلا نم نورق : سلدنألا 0-2 م هع هل ع ع م ع عم همس ع م م ع هع

 ةيسلدنألا ةبرجتلا ىف ىصصقلا لايخلا
 عادبرلاو ةاكاحملا نيب

 ا«ةزعبلا نيدلا عيفش دمحم :روتكدلا

 ثحبلا صلختتسم

 يبرعلا لايخلا داصح :امه نينثا نيلمع ىلع « رمألا ةقيقح يف « عوضوملا اذه ةجلاعم رصتقت
 ةوطخ نالثمي امهنأ ؛ نيلمعلا نيذه ىلع راصتقالا ثعبمو ؛ يصصقلا ريبعتلا رامضم يف سلدنألا يف
 . ةيضاملا روصعلا كلت يف ةدئاسلا ةيبدألاو ةيفاقثلا فورظلا راطإ يف يصصقلا نفلا قيرط ىلع ةدئار

 -15) ُديِهُش نب رماع يبأ رعاشلا بتاكلا ةبطرق نبال «عباوزلاو عباوتلا» ةلاسر نيلمعلا نيذه لوأ
 ليفط نب كلملا دبع نب دمحم ركب يبأ بيبطلا فوسليفلل « ناظقي نب يح 3 ىناثلا لمعلاو ؛ (ه+5
 .,.(هممإا -م5٠)

 هل ائيرق هاك اهيف لّيَخت « نجلا ملاع يف ةلحر يهو ؛ «عباوزلاو عباوتلا» نع ثيدحلاب ثحبلا أدب
 ءارعشلا رابك ضعب عباوت ىلع  هتبغرل ةيبلت هب فاطو هيحطصا دق ريمُت نب اريهز ىعدي « نجلا نم

 عمسيو ةيرثن تارقف نم بتك ام ضعب مهعماسم ىلع يقليو ؛هرعش مهدشنيل «ىمادقلا برعلا نيرئاثلاو
 يف ءاوس « ضرعلا بولسأ يف عونت نم ةلاسرلا يف ام زاربإب ثحبلا متهاو ؛ كلذ لك يف مهيأر مهنم

 يف ثحبلا رهظأو « ئراقلا ىدل قيوشتلاو « نيرثانلاو ءارعشلا عباوت عم تمت يتلا تاءاقللا فصو
 .رخآ انيح هتدحو ناسللا ةطالس نمو ءاّئيح ةباعدلاو فرّظلا نم ديهش نبا هب عتمتي ام ىدم ٠ كلذ ايانث

 "128118 ام 4111/8 114011411010 111 11115 خلقا! خذلان 51 خلال

 م1870: 135011411011 خللا 0 خ1

8 
 رع 84هطقسعل كطقمك 1-طلص

00 

 1115 مومعع زك الستاعل ذه كالععأ 1م ةميلإل ه1 بم رط0)3+ مهقلكقللاعق 01 مص لقلارمتقمت
 انا عمومتعز [نمملفأ 3]-1ةه»وطأ ولمس هطلع ملااعم زن 15ه 4000568 مطلب - خصم“ اأطط

 . ةرهاقلا ةعماج « مولعلا راد ةيلكب يبدألا دقنلاو ةغالبلا ذاتسأ « ءاروتكد (*)
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 ةطتتطقتل (426-382 8.) ةمل 8دن ذطد الدوعمم طزن خطاب 8ةلععب 1[هطقستسعل ط١. مطل - 3ةلئلع

 6. 1ان10إ:1 (501-581 8.)

 1ع مدمعع همعمم جتلط 2 لذ5هتدكأمم ه2 15م كطسطمتلاو ؟بودلع 1331-31 73 ه1 هةر وطأ

 مطتعا ذك مءعكنسصعل لوسمعإت 16 اطغ 0210 ه2 طع ععمتت طن طع ةياطو# 160 6إل 2 عغمت

 مرسم مةدمتم» تنطقتم 5. 8ةدسصقتم 2ع مععام طع لعصمو-ءمصتمةستممك 0 ةمءعودانل م0عاك هه

 ريمتاعك ام طمس طع 26205 هنت طتك هبط ممعاتعول ةمل مءموع هم مووذ همك, ةصل اتكاعم 0

 اطعأع همحصسعم اك. "1غ مدصعت املععد هقعع ام طمع نانأ طع تملاعمو م0625 05 6م0511011, 2

 طنم لعووتماتمس هك طمدع مععاتنس عد, اه لعوتتسع اطغع كقتوعاعتو 04 طع 0620011-20 1712-85

 ةمل ذص مقتساقتمتس ع ىاتكمعمعع اطعمانعط طع ههتت و076. 161 ءمعصعع طقم هلكو طععم دمملع غ0 آم

 دطاتطقتل 10عاجاقع 35 7ءا1 ةق دةمنتعقل ةماعلا

 1ع مقمعع هلك هممكألعكك دطقأ مرصع 0هعماملتكاك طقتتع ةعكتسعل ؟ءعدملتمع, طع

 جل1ءععل امكاسعمعءع ه4 دم ةهلهل نكتمس 8[ةصاتكعمفمأ 3غ اطع ظوعوستمل طسطانع آنطعءةمب ذه ل

 عطوانأ طع امد. "1ع آجهنطاع طوصعلر اطع ءكلتهإل, طع طئمع ةمل طنك لهسعطاع#, 1منع ةنع

 ةزستلةمتانعو اص وهرصع لعاقت]5 أله طماط هقضسونلك عكر, طاقغ طغععع ذه ه0 طاكاومعول ةبالعصعع م

 م01 اطقأ طلتك ططقضات ةعملما م[عععلعج 15م 'اادكهإنا 5 7/01
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 تاءاطعلاو تابلقتلا نم نورق : سلدنألا 2-2-2-2 2-2 0222 0م سم م مح ع ع حس ع ع ع ع ع عع

 يغبني وأ « اهلوانتيس يتلا لامعألا ةرثكب يحوي « ميمعت نم ثحبلا ناونع هب مستي امم مغرلا ىلع
 « هجو يأ ىلع صقلا رصنع هيف حولي يسلدنأ صن لك دصر ىلإ ىعسي ال هنأ عقاولاف ؛ اهلوانتي نأ
 نم دبال امنإو « ليلب بطاحك نوكنف قفتا امفيك ةرهاظلل ءاصقتساو الوانت رمألا سيلف ؛ ةروص يأبو

 ةساردلا ىنعُت مث نمو ؛ مكلاب ال فيكلاب حومطلا هجوت ددحي « يعوضوم ينف رايعمب كلذ يف طابترالا
 ةاكاحم يصصقلا لايخلا ةعيبط وهو « هل اروحم ثحبلا هلعج اميف ازيمتم ىوتسم تغلب يتلا لامعألاب

 . اعادبإو

 ققح امهالك « سلدنألا يف يبرعلا لايخلا ءاطع نم نينثا نيلمع نع ةيؤرلا ضخمتت رايعملا اذهبو

 نيثحابلاو داقنلا ثيدح داكي ال ثيحب ؛ صقلا ملاع يف ةمدقتم ةوطخ ةيفاقثلا هرصع فورظ راطإ يف .

 يف « ىطسولاو ةميدقلا روصعلا يف برعلا هب مهسأ ام ىدمو « يبرعلا ثارتلا يف ةصقلا ىلإ قرطتي
 ءاهئارزوو ةبطرق ءانبأ نم رعاش بتاكل امهلوأ ؛ ناريبكلا نالمعلا ناذه نهذلا ىلإ درو الإ , اهرامضم

 نبال رخآلاو ؛ ةيرجه 477 ماع ىفوتو 87 ماع يف دلو يذلا « ديهش نب كلملا دبع نب رماعوبأ :وه

 ليفط نب كلملا دبع نب دمحم ركب وبأ « اضيأ ريزولاو بيبطلا فوسليفلا :وه « ةطانرغ ءانبأ نم

 « عباوزلاو عباوتلا » وهف ديهّش نبا لمع امأ مب ةرجهلا نم 58١ ماع ىفوتملاو ه 507 ماع يف دولوملا

 . «ناظقي نب يح » وهف ليفط نبا لمعامأو

 اهنع ديهش نبا دنع فلتخت « ةنيعم ةيضق ةمدخل هفّظوو , يصصقلا بلاقلا مدختسا نيلمعلا الك

 لظي نكل « اهب ارثأتو « اهنم ايقتسا يتلا رداصملا يف « كلذل اًعبت نابتاكلا فلتخيو « ليفط نبا دنع

 ةيانعلاب هلمع ةرادجو « هتبهوم دّكؤت يتلا ةصاخلا هتامصيو « هريكفت جهنمو هتيصخش امهنم لكل

 . مامتهالاو

 يفوتسيل « ةدح ىلع نيلمعلا نم لمع لك مامأ فوقولا نم « ةعيرسلا ةمدقملا هذه دعب صانم الو

 . ةموسرملا ةياغلل اقفو « رظنلاو ليلحتلا نم هظح

 : عباوزلاو عباوتلا أ

 بدألا سلاجم ىوهيو « ةايحلل مستبي « دوعلا ضغ ىتف ناك هنأ كلت هتصق يف رماع وبأ يوري

 بنذلاب هساسحإ هنم فعاض « اديدش اًئزح نزحو « كلذل عزجف ؛ هل اًبيبح توملا فطتخا امدنع
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 اساس ا ا اا ام حا ا اس ا اح ا ا ااا اح ااا ا ااا ا ا ا اا اع ا ا ةيسسلدنألا ةبرجتلا يف يصصقلا لايخلا

 للم ضراعل « ةرشابم هتافو تقبس يتلا ةرتفلا يه ٠ نمزلا نم اًئيح هنع دعتبا دق ناك ذإ « ههاجت
 دوو « هسفنب رماع وبأ درفنا « ةنحملا كلت تاظحل نم ةظحل يفو . هيف اًضغبو هل ةهارك سيلو «هباصأ

 نم هقح يف هنم طرف امع هل راذتعالاو هئاثرب ٠ لحارلا زيزعلا ءازإ ميظك ىسأ نم هردص يف مع سّقن ول
 « هنم غرف املف « هرمأ ماقتسا نأ ثبل امو « ءاثرلا يف نايبلا دايق ءادتبا هل سلسي ملف « ءافجو رجه
 : هلوق وه دحاو تبب دعب لوقلا هيلع جترأو « هناسل دقعنا راذتعالا يف عرشو

 يريمض يف ىرج داسف نعالو ىلق نعال كتللم تنكو

 سراف نع ضرألا تقشنا ؛ هيلع ىبأتتو هدناعت يهو «كلذ يف رعشلا باوبأ قرطي وه امنيبو

 « هانعم يف طابترالا قيثو رعشلا نم تيبب هيلإ ىقلأ دقو « حمر ىلع ئكتيو « داوج ةوهص يطتمي
 : هلوق كلذو « ةيفاقلاو نزولا يف هل لئاممو قباسلا تيبلاب

 نب ريهز» : هسفن نع ربخأ امك وه ذإو « رعاشلا سرافلا كلذ ىلع فرعتي نأ ىلإ رماع وبأ علطتو
 نكل « رماع وبأ اهيلإ يمتني يتلا ةليبقلا مسا وه مسالا اذه ] نجلا نم « عجشأ » ةليبق ءانبأ دحأ « «ريمن
 نم تايبأ ةثالث نم فلأتت ةذيوعتب هملعأو . هتبحاصم يف بغري هنأو « [!! اعبط سنإلا ملاع يف

 . هرظن نع اًيفتخم رادجلا قوف هسرفب بثو مث « ءاشي امتقو اهب هرضحتسيو «رعشلا

 امك  هيعدتسي ناك ام ًاريثكو « ىنجلا هبحاصو ديهّش نب رماع ىبأ نيب ةقادصلا رصاوأ تدطوت
 تاذ ينجلا هبحاص هل لاق « هتحيرق هنوختتو « هكلاسم هيلع مهبنت نيح « رعشلا مظن ىلع هنيعيل ركلي
 ءاقل يف بغرتأ : ىمادقلا برعلا نم ءابطخلاو ءارعشلا ىلإ قرطت دق ثيدحلا ناكو هرواحي وهو «موي

 هلهمتساو « روفلا ىلع ةقفاوملاب باجأو « اريثك طبتغاو « كلذب رماع وبأ رس ؟ رماع ابأ اي مهنم ضعب
 ديهش نبا فدرأو « هداوج رهظ ىلتعاو داع نأ الإ وه امو « هخيش نذأتسي امثير تاظحل عضب ريهز
 ضرأ ريغ ىرخأ اًضرأ اغلب ىتح « اًبهن تافاسملا نابهنيو ٠ ءاضفلا زاوجأ ناقشي انعم اقلطناو «هلخ
 . نجلا ضرأ يه « راهزألا ةرطاع راجشألا ةقساب « رشبلا

 نيذلا ءابطخملاو رعشلا عباوت ءامسأ نع ؛ ءدب يذ ئداب ةدحاو ةلمج هبحاصل رماع وبأ حصفي مل

 يذلا . لوهجملا ةفرعم ىلإ هأمظ ئفطيو ئراقلا ىدل قيوشتلا رصنع نم للقي امب « مهئاقل يف بغريب
 رثإ ةدحاو هتايصخش فشكتت « اًئوه يصصقلا قايسلا ىضم امنإو ؛ اًئيشف اًئيش « هيلع لبقم وه
 يلهاجلا نيرصعلا يف رعشلا مالعأ نم ةعبس عباوت عم تاءاقل ةعبس ةلصحملا تغلب ىتح «ىرخألا
 ةعبات هيلي سيقلا ئرما ةعباتب ءدبلا ناكو . ةرم لك يف رماع يبأ ةبغرل ةيبلت ؛ اعابت اوصخش « يسابعلاو
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 تاءاطعلاو تابلقتلا نم ثنورق ٍ سلدنألا د2 هم اول ل امد قوم كل نعد عداد ندد د تعم ع د نعرف دن تاق ع ك2

 اذهب « يبنتملا بيطلا يبأو « ساون يبأو )2 يرتحبلاو « مامت يبأو 2 ميطخلا نب سيقو «دبعلا نب ةفرط

 . بيترتلا

 نم هيسفانمو هيرصاعم دحأ ةعبات مث 2 بتاكلا ديمحلا ديعو طظحاجلا يتعبات ءاقل كلذ بقعأو

 يسلدنأ بيدأ ةعباتو ؛ يناذمهلا نامزلا عيدب ةعبات هدعب نمو « يليلفإلا مساقلا وبأو هو 2 نييسلدنألا

 . سلدنألا ءابدأ نم امهابحاص « ناتلوهجم ناتعبات اريخأو « هامح نب قاحسإ ابأ ىمسي ؛ رومغم

 ينعي يذلا مهرارقإ يه « ةدحاو ةياغ نع جرخي ال ةعبسلا ءارعشلا عباوت عم ءاقللا رهوج نأ عمو

 ديهش نبا نإف « هراعشأل مهتزاجإو « ديهش نبا ةيرعاشب  ءارعشلا لوحف نم مهباحصأ رارقإ ةرورضلاب

 يطمن بلاق يف اهمدقي مل امك , فصو يأ نع ةيراع « طقف اهئامسأب عباوتلا كئلوأ صوخش مدقي مل

 ةلماح ةعباتلا ةيصخش روهظ ىلع كلذ يف اًصيرح « عيونتلا ضعب اهيف عوّنو « اهنيب رياغ لب ءدحاو
 سيقلا ئرما ةعبات مدقي هارن اذكهو ؛ اًعم امهوأ ةيسفنلا وأ ةيدسجلا ءارعشلا نم اهبحاص حمالم زربأل
 ا

 ىلإ رماع وبأ بلط نيح فصولا اذه ءاج دقو . ارفو ارك ةسرف ودع فصو يف سيقلا ئرمال عئاذ

 زتهاو ٠ ةفرط حماطتف ١ : لوقي «٠ سيقلا ئرما هبحاص نأشل ارابكإ « رعشلا داشنإب وه أدبي نأ « ةعباتلا

 , ةدعصلاب انلبقتساف ٌركو اع الوط رضحُت تمسف ؛ طوسلاب اهبرضو ٠ ءارقشلا نانع ضبقو ؛ هفطع
 . 27 «اهل اراه

 هفصيو هبحاص رعش يف اًناكم تلتحا يتلا « « ةلوخ ؛ ىلإ ريشي ةفرط ةعبات ةيصخشل همسر يفو

 . 27 ةفرط اهب فصتي ناك يتلا ةيسحلا فاصوألا ضعبب

 رمخلا لالخ نم ةعباتلا كللل هفصو ءاج « ساون يبأ ةعبات يقلي نأ « ريهز ىلإ هتبغر ىدبأ امدنعو

 ؛هبحاصو رماع يبأ ءاقلل ةعباتلا كلذ ءاج نأ ةعراب ةتفل تناكو « لعو هرعش يف ساون وبأ اهنم لهن يتلا

 رذتعي حار مث « «قافأف « ههجو لسغو « هنم برشف « اًحارق ءام ىعدتسا  هنإ ىتح « ناوشن لمث وهو

 . (؟7هلاح نم ناك امع هفيضل

 رهظم دلقتب علولاو ٠ سفنلاب باجعإلاو ءاليخلاب روعشلا نع بيطلا يبأ ةعبات فاصوأ متت

 دي ا ا ير يحل سل راسا اهب دل كس

 ؛ لوألا دلجملا ؛لوألا مسقلا ٠ سابع ناسحإ روتكدلا قيفحت , ةريزجلا لهأ نساحم يف ةريخدلا , ماسب نبا ( 1
 . 7859 ص « ( ةفاقثلا راد :توريب)

 . 549 : ةريخللا «ماسب نبا (؟)
 ١6١. ص . هسفن ردصملا ()
 .١١5ص 2 هسفن رلصملا (4)
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 00 ةيسسلدنألا ةبرجتلا يف يصصقلا لايخلا

 اهاغلب املف « ديعب نم اهاحمل سرف راثآ ناعبتتي اقلطنا اريهز هبحاصو هنأ ركذف « هتعبات ةيصخشل همسر

 هسأر ىلعو « هقنع ىلإ اهدئسأ دق ةانق هديبو بيثك ىلع بيضق هنأك « ءاضيب سرف ىلع اسراف ايأر
 دق « ءاسوش ةلقم نم ًارظان « درلا نسحأف ريهز هاّيحف « ءارفص ةبذع اهل ىخرأ دق « ءارمح ةمامع

 .20 اًبجيعو اهيت تئلم

 لامجإب ةلاد « ةيدايح اهلك تأت مل نيرئانلاو ءابطخلا نم مهريغو ءارعشلا عباوت فاصوأ نأ ىلع

 امنإو « قبس اميف انيأر ام وحن ىلع « ةيسفنلاو ةيدسجلا مهصئاصخو سنإلا نم اهباحصأ تامس ىلع
 هفصو ءاج ثيح ؛ اهتاذب ةلاح يف وأ ,« تالاحلا ضعب يف « جهنملا اذه نم للحت هنأ نظلا يلع بلغي
 « فسألل « ةقالع يهو « ةعباتلا كلذ بحاصب هتقالعل اساكعنا نوكي نأ ىلإ برقأ ةعباتلا ةيصخشل

 نم هؤرقن اميف انل ودبي ام اذه « ةيرخسلاو ءزهلل ةريثم ةيرزم ةروصلا تءاجف «١ ضغبلاو رفانتلاب ةنوحشم
 ىلإ هئامتنا نم كلذ هينعي امب « ربيخ ناكس نم » ًالوأ وهف « يليلفإلا مساقلا يبأ هرصاعم ةعباتل هفصو

 نم بيرقلا ناكملا كلذب اوماقأ نيذلا دوهيلا ثبخب ريكذت نم ءامتنالا كلذ هيعدتسي امو « دوهيلا

 هتينب ثيح نم وه مث « نيملسملاو هلم لوسرلاب مهصبرتو مهتيوط ءوسو « ةرونملا ةنيدملا
 ايوازو «هفرطل ارساك « هتيشم يف علاظتي . فنألا مراو ةعبر ٠ طمشأ ينج ١ يدسجلا هنيوكتو
 هباحصأل مذو ءاجه طانم ناك « رمعم نب ةقانلا فنأ » وهو « هل هراتخا يذلا مسالا نإ لب . 7هفنأل
 ىف ليق يذلا روهشملا تيبلا كلذ « ءاكذب « ديهش نبا ىرجأ دقو « يلهاجلا رصعلا يف نييقيقحلا
 ْ : مهنع عافدلا

 ابنذلا ةقانلا فنأب ىوسي نمو مّهريغ بانذألاو فنألا مه موق

 وهو امهيلإ ماقف « بتاكلا ديمحلا دبعو ظحاجلا اتعبات هادان ثيح « ةعباتلا كلذ ناسل ىلع هارجأ
 اًمدختسم . تيقملا مسالا اذه لوح ةيوطملا خيراتلا ةحفص رشن ىلإ ديهش نبا دصق امنأكو « هددري
 نم هعشي ام ىفني الو ةمهملا هذهب ضهني ال ةقيقحلا يف هنكل « هنع اعافد « ةلهو لوأل ودبي يذلا تيبلا
 ْ ! اهنم نيوهتلا هتلواحمب ةلالدلا كلت دكؤي لب « ةعضو ةناهم

 ضرع يف ادحاو اًقسن ديهش نبا مزتلي ملف « كلذك درسلا ىلإ ةيصصقلا ةجلاعملا عيونت دتماو
 يضفي امب ىرخأ ةعبات ةيصخش ىلإ ةعبات ةيصخش نمو « ناكم ىلإ ناكم نم هبحاص عم هلقنتو « هتلحر
 طمنلا رييغت ىلإ ىعس امنإو ؛ يقلتلا ةيلمع ءازإ سفنلا طاشن اهعم رتفي« ةباترو ةيلآ نم ٠ كلذ هيلإ
 وه لوألاو ًأظيخت وأ ًاربكت نيعلا رخؤمب رظنلا : نوكسق حتفب سوشلا نم ءاسوش , ١١10 ص « قباسلا ردصملا (0)

 . سوشأ ثنؤم انه ةغيصلا « انه دارملا
 . ؟9/5-١ا/9* : هسفن ردصملا (1)
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 تاءاطعلاو تابلقتلا نم نورق : سلدتألا ١ 2-2-2-2 0220 0 اع لع ع ع ع ع م حس مم مس ع

 . هتلحر يف هعم يضملا ىلإ هقاشو « ئراقلا ةظقي كلذب ىقبتساف ؛ نيح ىلإ نيح نم درسلا يف عبتملا
 «ريمن نب ريهز هبحاص ربخأ دقل ؛ ميطخلا نب سيق ةعباتب هئاقل فصو يف همدقي ام كلذ نم هارن ام لوأو

 هتبغر نأو « نييلهاجلا ءارعشلا عباوت نيب نم امهب ىفتكا هنأ ةفرطو سيقلا ئرما يتعباتب هئاقل ءاهتنا دعب
 يف ديهش نبا لوقي « سراف امهعبت ذإ « هبلط يف ناضكري امنيبو . مامت يبأ ةعبات ءاقل يف يه امنإ
 : دشني « كلذ هودع يف وهو « باقعلا اهنأك سرف ىلع ؛دسألا هنأك ١ :هفصو

 اهءاضأ عاعشلا الول ذفناهل 2 رئاث ةنعط سيقلا دبع نبا تنعط

 ىبتساف « ميطخلا نب سيق بحاص « راطخلا وبأ اذه « كيلع ال : ريهز يل لاقف « هنم تبرتساف
 , مهدألا هجو ريهز هيلإ فرصف « هيلع جّرعن مل اننأو « هتأرجل اًقوخ تددزاو « تيبلا هداشنإ نم يبل

 كانملع : لاق ؟ هيلع رطخي الو « راطخلا يبأ نع داحي اذكهأ : لاقف « راطخلا ابأ هللا كاّيح : لاقو

 موي ننوكيل دجت مل نإ كنإ مسقأو , يعجشأ اي يندشنأ : يل لاقف « كلغشن نأ انفخو « صئق بحاص
 : اهنمو « «اهءافع كيلإ يكبت مهلزانم» : ةديصق نم يلوق هتدشنأف « رش

 اهءاننىحّن ىلوألا اهترادب 2 امكيف هللا كراب اجوع يليلخ

 اهءامث ىعردق يلثم بئذالو 2ىمٌّدلا اهبارسأك اًبارسأ رأ ملف
 اهءابخ مارسغلا ينيدهي يلايل  يتوبصل يدهأ ناك لالضكالو

 اهءاكب تعمس املاهل تيكب 2مئامح الإ قوشلا اذه جاهامو

 , "7 تايبألا رخآ ىلإ

 درسلا يف عيونتلا بورض نم رخآ اًبرض « بتاكلا ديمحلا ديعو ظحاجلا يتعبات ءاقلل هفصو ءاجو
 هيف وبنال اقيشر اًبايسنا لايخلا ةكرح هيف باسنتو « هقبس ام لك نع اًظوحلم اًقالتخا فلتخي « يصصقلا
 « ءارعشلا نم هتنابل ىضق نأ دعب « ءابطخلا ىلع هب جرعي نأ هبحاص نم سمتلي اذ وه اه . زاشن الو
 ىلإ مدقتي « اسراف نايقليف ٠ سمشلا علطم يف « تقولا ضعب اًعم ناريسيو « هل هبحاص بيجتسيف

 نجلا ءابطخ نأ هغلبيل « ديهّش نبا ىلع ريهز ليميو ٠ فرصني مث « تاملكب هنذأ يف اسماه «ريهز
 هوفك كاذ مهعامتجاب مهنأو « نيخسرف ةفاسم امهنع دعبي « نامهد جرم ١ ىّمسي عضوم يف هل تعمج

 اميف اوفلتخا مهنأب هربخأف « مهعامتجا ببس نع هنم رسفتساف « ادرف ادرف مهنم لك ىلإ باهذلا ةنوئم
 ريهز هبحاصو ديهش نبا غلب املف « ةيضقلا يف امكح هوضترا مهنأو « نيمالك نيب قرفلا لوح مهنيب

 .مالكلا ناسرف ىلع مالسلا : ريهز حاصف ١ « موقلا ةيلع نم ةبكوك مضي اميظع ايدان ايأر «نامهد جرم»

 , ؟0”_-7؟١6٠ : قباسلا ردصملا (0
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 000 ةيسلدنألا ةبرجتلا يف يصصقلا لايخلا

 « علصأ خيش ىلإ رظان لكلاو « مهسلجم ةلاه زكرم انرص ىتح اوجرفأف ؛لوزنلاب اوراشأو ءاودرف
 نب ةبتع : لاق ؟ كلذ نم : ريهزل رس تلقف « ةليوط ءاضيب ةوسنلق ةسأر ىلع « ىنميلا نيعلا ظحاج

 بحاص ريغو « هاوس يتبغر سيل ! وه يبأب : تلق « ةنبيع وبأ هتينكو « ظحاجلا بحاص « مقرأ
 «يناندتساف ؛ هيف يلوقو « هيلإ ىوغص هفرعو « هبنج ىلإ يذلا خيشلا كلذ هنإ : يل لاق مث ديمحلادبع
 ,40( سلجملا لهأ تمصف . يعم مالكلا يف ذخأو

 قيرط ىلع ىرخأ ةوطخ دعي « هيلإ راشملا مهيدان يف  مهباّتك وأ نجلا ءابطخ عمجت نأ عقاولاو
 دنع ٠ ارعشلاو باتكلا عبارتب دوت نب تاءاقلب قلعت اميفا نم فليم طاننأ ميدلعر« دوما ةازثا
 رعاش ةعبات ءاقل يف « ريهز هبحاصل اهيدبي ةبغر يف لثمتي ناك يذلا « درسلا رايت فقوت ةطقنلا هذه

 نع رفسأ دقو « رعاشلا وأ بتاكلا ةعبات هيف ودبي رخآ راين زربيل يل ا
 وأ « اهسفن ةظحللا يف امهنيب أشنيو « هنع ريهز لاؤس ىلع ديهش نبا لمحت « ةرابع وأ ةراشإب ء هسفن

 .ةيبدألا اياضقلا نم هريغو رعشلا لوح راوح «ليلقب اهدعب

 نم ءاقل نأو « باّتْكلاو ءارعشلل « ديهش نبا بناج نم «ءاقتنالا رصنع بايغ نم انه ودبي ام عمو
 هيلإ انحملأ يذلا فدهلا وحن هاعسم دضعي «رمألا ةقيقح يف « كلذ نإف « اًضرع ءاج دق مهنم هب ىقتلا

 اهيلع أدب يتلا اهتاذ ةيوفعلا كلت نم عبنت ةوقب همعديو « يبدألا عادبإلا يف هخوسرب ةداهشلا وهو

 « فدهلا كلذ قيقحت يف . رخآب وأ لكشب « رود هل نم الإ ءارعشلاو ءابدألا عباوت نم زربي ملف ؛قايسلا

 ىرابت « دوهشملا عامتجالا كلذ يفف ؛يناذمهلا نامزلا عيدب ةعبات نيبو هنيب ثدح ام لمأتن نأ نكميو

 ةردقلاو « نايبلا ةيصان كالتما لوح « يليلفإلا مساقلا يبأ ةعبات « رمعم نب ةقانلا فنأو « ديهش نبا
 ةيرثلا هتاعوطقم ضعب ءاقلإب داهشألا سوؤر ىلع ىهابتي ديهش نبا ذخأو . فصولا ىلع ةقئافلا
 ةرظنب نيرضاحلا دحأ هقمر كاذ ذإو « هوأش غولب نع زجعلاب ةيمرو « هميرغل يدحتلا ةجهلب « ةيفصولا

 نيبتسي ال ءيشلا نأ ىلإ اهبنم « لضفو ةيزم نم هفصول هيعدي امل هضفرو « هيلع هضارتعا نع ىبنت
 ديهش نبا لأسف هسنج نم وه امم « هريظنب نروق ذإ الإ « ةداجإلا نم هعضومو « ناسحإلا نم هناكم
 ةصرف كلت تناكو « يناذمهلا نامزلا عيدب ةعبات « بقحلا ةدبز » هنأب هباجأف « لئاقلا كلذ نع هبحاص

 نامزلا عيدبل قبس اًعوضوم راتخي نأ ادمعتم ٠ فصولا نف يف هلزاني نأ ديهش نبا هيلإ بلطيل « ةيتاوم
 نامزلا عيدب ةعبات عمس . ءاملا فصو وهو هب ىدان يذلا ةلضافملا ةيعورشم أدبمل اًقيقحت - هيف لوقلا

 نبا هفلحتساف « [ريظن هل سيل فصو هنأ يأ] «! مقعلا نم هنإ :الئاق « رمألا لوأ هفنأب خمشف ؛ كلذ

 دعي لمعتساو . تارفلا نم بختنا , رولبلا بيضقك فاص . رولا نيعك قرزأ :١ لاقف «هركذي نأ ديهش

 . ؟١ا/ : هسفئ ردصملا (6)
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 تاءاطعلاو تابلقتلا نم نورق : سلدنألا 2-2-0-2 0 0-2 م منام دل همم مس ع ع عع ع ع ماع عل هلع هع عن

 يديساي هرظنا » : هفصو يف لاقف ديهش نبا هبقعأو . «ةعمدلا ءافص يف ٠ ةعمشلا ناسلك ءاجف , تايبلا

 مفلاو ؛هتوناح نيعلا ؛ هئامس نم بكوكلا بابصنا هئانإ يف هل ؛ حايل رمق بوذ وأ . حابص ريصع هنأك

 كبلق هب عدصيو , ىدرتف كنع عفري ؛ قرو نم هب برضي رصخم وأ ؛ قلف لزغ نم طيخ هنأك , هتيرفع
 ملو « هسفانم ىلع ةبلغلاب هل مكحف « ديهش نبا يهتشي ام وحن ىلع قايسلا ىرج عبطلابو « ايحتف
 يف هتعلتبا ةحتف نع تقشناف هلجرب ضرألا برضو بضغف « ةميزهلا ةوسق نامزلا عيدب ةعبات لمحتي

 ىلع « هلعف نم [بتاكلا ديمحلا دبعو ظحاجلا اتعبات] ناذاتسألا كحضتساو «رثأ هل رهظي ملو ءاهفوج

 . (؟” ديهش نبا ىلع ةقانلا فنأ قنح داز نيح

 - هريبعت دح ىلع  ءابطخلاو ءارعشلا عباوتو « ديهش نبا نيب تمت يتلا تاءاقللا جئاتن تناك اذإو
 اًضرع ضرعت مل جئاتنلا كلت نإف « لبق نم هيلإ راشملا فدهلا ءوض يف اًملس اهب ؤبنتلا نكمي ناك

 ىلإ همامتها هجويو « ةصقلا تاحفص ىلع رباعلا رورملاب عنقي نم ىدل ودبي دق امك « اًبيتر اجذاس

 ةرظنلاو قمعتلا نم ءيشبو « اهضرع بولسأ يف فاك لمأت نود « لجع ىلع اهنم ةياغلا صيخلت
 رثكأ يف يماتخلا دهشملاف ؛ةبوصخلاب اًمضبان « ةطقنلا هذه يف ديهش نبا لايخ انل ودبي « ةينأتملا

 « رخآ اًئيح فرظو ةحالم يفو « اًئيح ةفارط يف عونتم دهشم  ةجيتنلا ةدحو نع رظنلا ضغب  تاءاقللا

 هفقوم سكعي ةهج نم وهف ؛ ةجودزم ةلالد دهشملا اذهل نوكي ام ًاريثكو «ةلمم ةروركم ةخسن سيلو
 سيقلا ئرما ةعبات ةزاجإف ؛ هبدأل همبيقتو « هيلإ رخآلا ةرظن ىلع لدي ىرخأ ةهج نمو « رخآلا نم
 نم اضرلا ىنعم لمحت « تءاج نيتزاجإلا اتلك ةفرط ةعبات ةزاجإ كلذكو « هيلع هدشنأ يذلا هرعشل

 ةبسنلاب كلذ نم بيرق رمألاو « امهتيذاتسأب هفارتعاو « امهل هريدقت نع هتهج نم ربعُتو « امهبناج
 ىلع ةلاد يرتحبلا بحاص ؛ عبطلا يبأ » ةزاجإ تءاج نيح ىلع (١١'هيطخلا نب سيق ةعبات ةزاجإل

 دهشي رعشلا ةحاس يف همدقتي امبر « يوق سفانم مامأ هنأب [اعبط يرتحبلا دوصقملا] عبطلا يبأ روعش

 ١ «بابرلاو بئيز راد هذه :١ اهعلطم يتلا هتديصق ىلإ هعامتسا دعب هيلع هؤاعدو « هنم هبضغ كلذب

 : اهيف لوقي يتلاو

 بابسألا عطاق حبصلا ىتأو 2ىعسي ليللا ىضم ىتح انضكتراو

 باغ نوج يف نومكلل اولخد شيج ليللا يف موجنلا نأكف

 قرولاو « عصان : حايل ضيبأو ئش لك نم ضيبألا اهحتفو ماللا رسكب حايللا « 77/-1975 : قباسلا ردصملا (9)
 نم اصعلا ىنعمب ةرصخم : دوجوملاو « سوماقلا يف اهل دوجو ال ةلمهملا داصلاب رصخمو . ةضفلا : ءارلا رسكب
 .بلخملا وهف داضلاب رضخم امأو بشخلا
 , ؟50"-؟١6 : هسفن ردصملا )٠١(
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 00 ا ةيسلدنألا ةبرجتلا يف يصصقلا لايخلا

 بارغ لجربهفك تضبق 2ريط صناق حابصلا نأكو

 : ًارختفم لوقي امك

 بابللا بابل نم رسلا يفعجشأ نم مئاهرس يفديهُش نم

 ركو « اًملظم ليللا نم اًعطق ىَشُع امنأك , ههجو ٌدبرأ « ةديصقلا هذه ديهش نبا هدشنأ نأ دعبف

 ؟ هتزجأأ : ريهز هب حاصف « هبحاصو ديهش نبا ىلع مّلسُي نأ نود هيف ناك يذلإ عضوملا ىلإ اًعجار
 . !! 1١ رماع يبأ كبحاص يف الو « رئاز نم كيف كروب ال . هتزجأ :لاف '

 دعاو رعاشب ىرشبلا اهيف قرقرتت ةغيص « ةفلتخم ةغيص يف هل بيطلا يبأ ةعبات ةزاجإ تءاجو
 نونف يف « هراعشأ نم تافطتقم ىلإ عمتسا نأ دعب ريهزل لاق « رعشلا ايند يف ةقومرم ةناكم اوبتي فوس

 , رمجلاك ةحيرق نيب ٠ رضتخيس الا هارأ امو , رردب ثفني نأ دبالف , رمعلا قلط هب دتما نإ ١ : ةددعتم .

 «ةرماغ ةداعسب هحناوج تضافو « ةءوبنلا هذهب ديهش نبا ىشتناف ؛ « ردبلا قرفم ىلع هصمخأ عضت ةمهو

 ةعلص ىلع هتعضو اله ١ : ًالئاق هيلع در ذإ « هتراشب نم ةريخألا ةرابعلاب بيطلا يبأل هتبعادم اهب تشو

 , 22«انفرصناو هسأر ىلع تلبقف . ةتكنلا هذهب كتزجأ دقف بهذا : لاقو كحضتساف !؟ رسنلا

 نبا نيب مت يذلا ءاقللا يف اًمامت اهدقتفن ةحرملا ةثباعلا هباعدلا كلتو ء اضرلاو باجعإلا اذه

  ةريبه وبأ عمتسا « اًفصاع امهنيب ءاقللا ناك ءدبلا ذئمف « بتاكلا ديمحلا دبع ةعبات « ةريبه يبأ ١ و ديهش

 نم هيف ءاج امو « ظحاجلا ةعباتو « ديهش نبا نيب راد يذلا راوحلا ىلإ  قباسلا ىدتنملا عامتجا يف

 هردابف « مهتنسلأ ىلع ةمجعلا ةبلغو « نايبلا نع زجعلاب « سلدنألا ءانبأ نم هنطو لهأل ديهش نبا ماهتا
 نع سيلو فلكتم وه امنإ عجسلا نم اًيلاخ هنم ءاج ام نأو « همالك ىلع عجسلا ةبلغب هماهتاب ةريبه وبأ

 نّمع قرتفي ال كلذبو « هزجع نابل ثيدحلا يف لسرتساو لوقلا يف ىضم ول هنأو « هيف ليصأ عبط
 نبا ةرئاث تراث ؛ ؟ ضموت ال ةيبارعأللو « ردهت ال ةحاصفلل امف الإو» « مجاعألا نكّللا نم مهيلإ راشأ

 ددسي قلطنا مث « « ةبعكلا برو هقامسو ديمحلا دبع عبط اذه» : هسفن يف لاقو « ماهتالا اذهل ديهش

 تيمر ًارامحأ مسل كمهس ءام نإو « عبنل كسوق نإ ةريبه ابأ تلجع دقل» : هل الئاق ةريبه يبأ ىلإ هماهس

 . ؟08 : قباسلا ردصملا )١١(
 اذإ الكلا رضتخاو « رجشلا رضتخا : لاقي : رضتخيسو ١ طوشلا : ءاطلا حتفب قلطلاو « 7017 : هسفن ردصملا )١١(
 . ًاركبم هسفن تومب أبنتي ديهش نبا نأكو رضتخا دق : ابضغ اباش تام اذإ لجرلل ليق هنمو ميرضحخأ هعطق
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 تاءاطعلاو تابلقتلا نم نورق : سلدنألا تال ناخد د ناقل د دما عع داع حدد مددت كن عينا دب

 هاتسأ اهنع فشكتت ةءابع يفل هنم كنإو , بعصل نايبلا نإ كيبأو ؟ انايب مأ تلط ةعقعقو . اًناسنإ مأ

 مد نم ىرأل ينإو ٠ يماش ال يقارع ءالكلاو . رق ال ءفد .نامزلا اهبنذ نع زنعلا تسا فشكت , كيناعم

 219 « كيفضام ىلع بضلا ىشك نم عملأو , كيفكب عوبريلا

 هناسل ةطالسو ديهُش نبا ةبالص رعشتسا ودبي اميف هنإ لب ٠ كلذل بضغي مل ةريبه ابأ نأ فيرطلا
 « لرقلا هل نالأو « ةماستباب همامأ رقهقتف « ابعص ىقترم ىقترا هنأو « امهئيب تكتحا ةرداب لوأ دنع

 نود فقاوملا ةهجاوم ىلع هتردقو « هتناطفب ينمضلا فارتعالاو « هقلمت ىلع يوطنت ةرابعب هبطاخو

 : ةريبه وبأ لاق ١ : امهنيب راد يذلا راوحلا نم ةيلاتلا ةرقفلا لمأتي نأ ئراقلا بسحو ةنداهم وأ لذاخت

 نإو ٠ سلطأ بئذلا : [ ديهش نبا ] تلقف ؟ هجع هيلإ جعتو , هجهن لكل بكرت , سيلطأ اي تنأ اذكهأ
 .(4١!(تملع ام سيتلا

 ظحاجلا ةعبات كرادت نأ دعب « ديهش نبا ديري ام ىلإ ةياهنلا يف لآ دهشملا نأ كلذ نم عنمي الو

 يف لاق ام ضعب امهيلع يقلي نأ هنم امهالك بلط مث « ديهّش نبال ضرعي الأ هبحاصل حصنو « فقوملا
 امل , هعجسل امهناسحتسا نع ابرعي نأ الإ مهعسي مل عجسلا ىلإ هليم نم هاظحال ام عمو « فصرلا

 . 27 بيعلا نم اميلس فلكتلا نم اًئيرب ءاجف « مالكلا يف هعقوم ةحالملو « هحور نم هيلع ضافأ

 ةمث « «عباوزلاو عباوتلا» ل ةيصصقلا ةينبلا يف اهانظحال يتلا « ةقباسلا رصانعلا كلت ىلإ ةفاضإلاب

 تناك يتلا ءامسألل ةلكاشم « ةفولأم ءامسأب عباوتلا صوخش ةيمست وه « هيلإ ةراشإلا انتوفت ال رخآ رمأ

 ينجلا ملاعلا نيب ةقشلا برقي نأ هنأش نم كلذو « ىلوألا روصعلا يف ةيبرعلا ةئيبلا يف ةلوادتمو ةعئاش

 .هسانو هتيعقاوب يناسنإلا ملاعلاو « عقاولل هتقرافمو هتيفارخب ةصقلا ىلع مّيخي يذلا

 ضعب لعفي ام رارغ ىلع « هيلع هصقي ام ةقيقحب هئراق ديهش نبا اهب مهوي يتلا ةمدقملا ثيدح ىقبي

 هسفن بتاكلا نأ ينعي امب  ملكتملا ريمض لوألا ريمضلا نومدختسي ذإ ؛ اًنايحأ ةينفلا ةصقلا بانك

 ضرعلا يف بولسأ اذهو ؛ عمس امو « هدهاش ام يكحي وهف . ثادحألا عنص يف كراش [ةيوارلا]

 « ريخألا ةباجتسا ىلإ الصوت ئراقلاو بتاكلا نيب ةفلألاو ةقثلاب روعشلا قلخ ىلإ يمري يصصقلا

 : عبنلا بيلص نالف : لاقيو « ماهسلاو يسقلا هنم ذخنت لبجلا ةلق يف تبني رجش عبنلا «554 : قباسلا دصملا (1)

 وهو ؛ رعشلا نم ةلصخب يهتني ليوط بنذ هلو « ريغصلا زرجلا ةئيه ىلع ريغص ناويح : عوبريلا . سارملا ديدش
 نطب ةمحش : نوكسف مضب ةيشك عمج : نيشلا حتفو فاكلا مضب : بضلا ىشك .نيلجرلا ليوط نيديلا ريصق
 . هبثذ لصأو بفلا

 : ةسلط هئول يف ظعمألا بئذلل لاقيو ةسلّط هنول يف ام : سلطألا مي حاصو هتوص عفر : نيعلا رسكب جمعي جبع (14)

 أ
 . 777 : قباسلا ردصملا : ماسب نبا (16)



 000 ةيسلدنألا ةبرجتلا يف يصصقلا لايخلا

 مزح نب ركب ابأ ىعدُي صخشل ديهش نبا باطخب أدبت كانه ةصقلاف « هب هعانتقاو « أرقي امل هقيدصتو

 نم ناطيش دوجو نم هسدح هيلإ بهذ ام نأ ىلإ اريشم  سلدنألا تالاجر نم ةيقيقح ةيصخش يهو

 قوفت هعار دق اذه ركب وبأ ناكو - هيف ةيرم ال قح -رثنلا ديجو رعشلا عئار نم هنع ردصي ام همهلي نجلا

 «ةنس ةثادح نم مغرلا ىلع « اًميظع اًغلبم كلذ يف هغولبو « رثنلاو رعشلا يلاجم يف ديهش نبال حضاو

 بتكي ملو « لوقي ام ىلع هنيعي نجلا نم نيرق هعم ناك اذإ الإ « كلذ هل ىتأتي ال هنأ هنظ ىلع بلغف

 اهب هبطاخخ يتلا ةصقلا وأ ةلاسرلا كلت تناكف « ةعقاو ةقيقح هنأ ىلع مسقأ لب « نيمختلاو نظلا درجمب

 ةقالعلا ةقيقح فشكب هل هدّكؤي ىضمو « قباسلا هنظ ىلع ىلوألا اهروطس يف هرقأ يتلاو « ديهش نبا

 . هنايب قبس ام وحن ىلع « اهيف تأشن يتلا فورظلاو « نجلا نم هبحاص نيبو هنيب

 يف هموق نم هيلع نيلماحتملا دشأ نيب نم « ركذلاب مهصخ نيذلا ةثالثلا دحأ وه اذهركب وبأو

 رعشلا يف هبعك ولع تبثأ نأ دعبف « لبق نم هركذ درو يذلا ٠ نجلا ءابطخخ يدانب دوهشملا عامتجالا

 اذه عم هنإ ذإ ؛ هرمأ نم بجعلا امهذخأ « بتاكلا ديمحلا دبعو ظحاجلا يتعبات امأ « يفصولا رثنلاو

 هالأس املف « حيرجتو ريهشت عضوم هنإ لب ٠ هردق قح هموق يف ردقي ال هنأ « امهعمس ىلإ ىهانت غوبنلا
 , ىونلا رهظ ىطتماف « بون هتبان ثلاثو , بقص امهراد ناراج..» : امهباجأ « هيلع اًنعط سانلا دشأ نع
 : الاق ,لجأ :تلق ؟ ركب يبأو , مساقلا يبأو , ريشت دمحم يبأ ىلإ :الاقف , اصعلا ةطسقرس يف هب تقلأو

 نم ةفارز هتدعاسو , نيعتسملا دنع هناسل يلع ىضتناف دمحم وبأ امأ : تلق ؟؛ مهيف تغلب نيأف

 : هنم ارعش هتدشنأف ؛ كلذ ينغلبر ,نيدساحلا

 ردصملا غراف مهوحن ينإو يلع 2مهرودص شيجت اًماوقأ تغلبو
 يرمأ مهايعأف ىرس ىلع اوصاغو اًرجعم تعمسأف يلوق ىلإ اوخاصأ
 يردن ام هللا نميا : قيرف لاقو هرعش رعشلا اذ سيل : قيرف لاقف

 يرجي هقرع ىلع اقبس يذلا ينأو حماط ملعلا ىلإ ينأ اوملع امأ

 يرجم : هل لاقي ىرجأ نم لكالو 2هسوسي دايجلا داق نم لك امو

 ربخلا نم كوكشلل ىلجأ ءيش الو 2رضاح ينإف ربخيلف ءاش نمف

 نم هناكمف يليلفإلا مساقلا وبأ امأو . هديؤت ةعبات نم : هلوق ىلع رصتقاو « رصقأف ركب وبأ امأو

 .210 يلإ بستنمو « يلع لماح هنأ ىلع ؛ ليخد يداؤفب هبحو ٠ نيكم يسفن
 : فيسلا ىضتناو . رواجملا : فاقلا حتفب بقصلاو اولا ا : لوألا دلجملا 2 لوألا مسقلا 2 ةريخللا 0050

 . دمغ نم هجرخأ
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 تاءاطعلاو تابلقثتلا نم نورفق : سلدنألا 0 ا 5

 ؛ هيلع نينعاطلا نعطو « هل نيدساحلا دسح نم « ةقباسلا هتلاقم يف ديهش نبا هركذ امم مهأو

 كلذك ؛ هجيسنب امحتلم « هب الوصوم ءاج ثيح « هسفن يصصقلا قايسلا لالخ كلذ ميدقت يف هتعارب

 عيمج مامأ « لازنلا ةحاس ىلإ  ةيكذ ةليحب  يليلفإلا مساقلا يبأ همصخ ةعبات جاردتسا يف هتعارب

 ناك نإو « عزعزتي ال هبلق يف تباث مساقلا يبأل هبح نأ ىلإ « همالك رخآ يف هتراشإب كلذو ؛ روضحلا

 « ةقانلا فنأ ايعدتساف « بتاكلا ديمحلا دبعو ظحاجلا يتعبات لوضف كلذ راثأ دقف « هيلع لماحتي وه

 اذهبو « رمألا ةيلج هنم اعلطتسيل لبق نم انفرع امك روضحلا نيب ناك يذلا  مساقلا يبأ ةعبات

 « مساقلا يبأ نم هليلغ يفشي نأ هل حيتأ دقف ؛ لاقي امك , رجحب نيروفصع ديهش نبا باصأ ءاعدتسالا

 قدشتي يتلا « وحنلاو ةغللا بتك تاهمأب ةيارزلا ىلإ كلذ زواجتو « ةرم ةيرخس هلمع نمو هنم رخسيو

 ةينف ةزاجإ عازتنا وهف ٠ مهألا وهو « يناثلا فدهلا امأ . اهيف هترظانمب ديهّش نبا ىدحتيو ءاهب ةطاحإلاب
 «يفصولا رثنلاو رعشلا يف هل ةقباسلا امهتزاجإ دعب « بتاكلا ديمحلا دبعو ظحاجلا يتعبات نم هل ىرخأ

 دقف « ةقانلا فنأ نيبو هنيب فقوملا لاعتشا نابإ « قايسلا نم يعيبطلا اهناكم يف ةزاجإلا هذه تءاجو

 « رطاوخلا ةئدهتل « امهنيب لخدتلا ىلإ « مامح نب قاحسإ يبأ « هراج ةعبات « « بادآلا ابأ ١ كلذ زفح

 طقست ىلع باد مساقلا ابأ نأب هيلع درف « هبحاص ءازإ ربصلاب ىلحتي نأ هيلع ناك هنأب ديهش نبا ًرُكْذم
 ديمحلادبعو ظحاجلا اتعبات هبنت لئنيح « هليمالت نيب اهعيشيو « ةبطخ وأ رعش نم لوقي اميف هتالز

 ارعاش سيلو « اًضيأ بيطخ هنأ وهو « ديهش نبا نع هتفرعم امهل قبسي مل « ديدج رمأ ىلإ بتاكلا
 نكي ملو « هبهاوم ددعت مامأ ةريحلا امهالوتت نأ اذإ بجع الو امهيدل لبق نم رقتسا امك « بسحف

 . ديصقلا تيب وه اذهو "2١ اعم ةباطخلاو رعشلاب هل ايضقي نأ الإ ليبس نم امهمامأ

 تفوأو « اهاهتنم هب تغلب « ةصقلا يف فاطملا ةمتاخ مكحلا اذه نوكي نأ نكمملا نم ناك دقو

 نيبو اهنيب سيل « ىرخأ ةلحرم اهفارطأ دم ىلإ هعفد ديهش نبا حومط نأ الإ . ةدوشنملا اهتياغ ىلع
 هنم نيرخآ دارفأب ءاقتلالاو ٠ نجلا ملاع يف قالطنالا نم ديزم ىوس « ةريبك ةلص ةقباسلا ةلحرملا

 نمو ؛ ةيبدألا هتبهوم ديكأت يهو « ةاغتبملا ةيساسألا ةياغلا ىوسو ؛ هنوسرادتيو « رعشلا نوقوذتي
 ةمث سيلف يصصقلا جيسنلا ثيح نم امأ « ةقباسلا ةلحرملل ادادتما ةلحرملا كلت دعت نيتيحانلا نيتاه

 تزربو « ةقباسلا ةلحرملا يف اهانيأر يتلا نجلا نم عباوتلا صوخش تفتخا دقف ؛ امهنيب محالت ريبك

 قحتسي يذلا ءيشلاو ٠ سنإلا نم ءارعشل عباوت اًعيمج تسيل نكل « اًضيأ نجلا نم ىرخأ تايصخش

 ففي



 2 هزمت نجت د ع يم وف مك هدلد كذا قب ت1 3م اننا ع نان ةيسسلدنألا ةبرجتلا يف يصصقلا لايخلا

 ؛ ةنيدج قاوم راكتنا يف تلكت' + ةيويلاو طاشنلا نم هلاخ ىلع ديهش نبا لايخ ءاقز“+ هب هيوتلا

 يه « ةدحاو ةيصخش رودب مزتلي ملف ؛ وه هصخشب قلعتي اميف اميس الو « راودألا ضعب عيزوت ةداعإو
 ىنعمب « عانقلا  ةيصخشلا ١ رود كلذ ىلإ عمج امنإو « ةقباسلا ةلحرملا يف امك « ةيقيقحلا هتيصخش
 . لوألا هبحاص « ريمن نب ريهز ةيصخش ريغ « نجلا عباوت نم ىرخأ ةيصخش ءارو ىّفخت هنأ

 ئراقلا نيع هيلع عقت ام لوأ وه « ضرعلا بولسأو ءادألا طمن يف رييغتلا نم برضلا اذه لعلو

 هبحاصو ديهش نبا سلج « نجلا سلاجم نم سلجم يفف ؛ ةلحرملا كلت نم يحاتتفالا دهشملا يف
 يف ضعب نم مهضعب ذخأو « دحاو ىنعمل ءارعشلا لوانت لوح رودي نيرضاحلا ثيدح ناكو « ريهز

 لاق « نيمدقتملا ءارعشلا نم ددع ركذ ىرجو هنود رصقي وأ « قباسلا ىلع قحاللا قوفتي فيكو كلذ

 ىلإ « مهدض اهضوخي ةكرعم يأ يف هئادعأ ىلع امئاد رصنلا هزارحإو حودمملا ةوق ريوصت يف مهنم لك
 ةقث « لاتقل جرخ املك هعباتت تراصف هنم كلذ تفلأ « اياحضلا موحل ىلع ىذغتت يتلا رويطلا نأ دح

 ضعب حارو « ةكرعملا ضرأ يف ىلتقلا ثثج نم هءارو هفّلخي امل اهماهتلاو هودع ىلع هراصتنا يف اهنم
 ساون يبأل نيب ركذي ثلاثو « ةغبانلل ءارعش دشني رخآو ؛ يدوألا هوفألل ارعش اذه يف دشني نيرضاحلا
 نيرضاحلا دحأ لاق دئدنع . مامت يبأل نيتيب يوري سماخو « يناوغلا عيرصل تيب ىلإ ريشي عبارو

 تلكأ امنإ ريطلا نأ ىلع لد هنأل ؛ ةغبانلا نود اورصق اًعيمج ءارعشلا ْنِإ « يباحسلا لدرمش ١ ىعديو

 يف داز دق مامت وبأ ناك نإو « هريغو كلذ لمتحي نيرخآلا مالك نأ نيح يف :؟15 حودمملا ءادعأ

 : لوقي ثيح يبنتملا وهف صلختملا نسحملا امأ « ىنعملا

 ةمجامجإلا قبت مل ركسعاهب 20 ىمر اذإ ريطو ليخ اركسع هل

 دتحاف « هزبلا نسح ىتف ةرضحلاب ناكو ١ : لوقي دهشملا ةيقب لمكتسي ديهش نبا عدنو
 بلاغلا نيليبقلا يأ تعبش اذإ ريطلا لأست ام نكلو ٠ لدرمشاي تركذ ام ىلع رمألا : لاقف , لدرمش لوقل

 ىنعم يأل يردأ الف ( يبنتملا تيب يف ريطلا دصقي ) رخآلا ريطلا امأو .(ةغبانلا لاق امم نيوهتلا دصقي)
 اذه صلخ يذلا نكلو ««صعاصعلاو تاراقفلاو , عرذألاو , قوسلا ماظع نود مجامجلا ريطلا تفاع

 «يبنتملا تيبو « ةغبانلا رعش هيلع لدام ىلع ةدحاو ةظفلب لدو « بيكرتلا نسحأو « هيف دازو « ىنعملا

 : هلوق يف بعقصلا نبا كتاف «حودمملا ءادعأ رويطلا اهتلكأ يتلا ىلتقلا نأ نم

 بئاصعب يدتهت ريط بئاصع  مهقوف قلح شيبجلاب اوزغ ام اذإ
 بئارملا بايث يف خويشلا سولج  اهنويع ارزخ موقلا فلخ نهارت
 بلاغ لوأناعمجلا ىقتلااماذإ  ءهليبق نأ نقيأ دق حئاوج
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 تاءاطعلاو تابلقتلا نم نورق : سلدنألا 2-2-2-١ 2-2-2-0 من دس نام م هام م حت هم ع هع

 عابس ةامّكلا ديص تيقل اذإ هتامُك نأ ريطلا عابس يردتو
 عارق نيعرادلا نيب دج اذإ ةزهو ءارهلا يف باعت نهل
 عابش يهو راكوألا ىلإ هابظ -اهدرتو هقوف اعايج ريطت
 عابيو ىرتشي قيقر نهف  اهقر ةقير ناسحإلاب كلمت
 عاطت كولملاو برح لك ىدل هعوط يهف اهخارفأ نم محلأو
 (19) عاصم قاتعلا ريطللو مهيلع اهرقن زهجيف اهاحرج عصامت

 «هسفن ىلعي : لاق ؟ بقعصلا نب كتاف نم : ريهرل تلقف « ةقدص اوملعو . كلذل سلجملا زتهاف

 امركم «يوحت رادتساف هل مظعملا ةسلج هيلإ تسلجنف تمقو + نيح لدم ةنأش يتفرع ًالهف : هل تلق
 « تئش امع لس : لاق « كبادآ نويعب انرطمأو « كباحسب هللا كزعأ  انضرأ دج : تلقف « يناكمل
 :لاق ؟ هيف تذفن كنأ الإ كيلع اًبعص هتمر نيح هتدجوف « كريغ هيف ناسحإلا ىلإ كقبس ىنعم : تلق

 : يدنكلا لوق ىنعم

 (0 لاح ىلع ًالاح لاملا بابح ومس  اهلهأ مان ام دعب اهيلإ تومس

 دهشتساو ةقيقح مقعلا يناعم نم تيبلا هنمضت يذلا ىنعملا نأ يف كتاف يأر ديهّش نبا ديأ دقو

 راوحلا يضميو « هلثمب يتأي نأ نسحي ملف « ةعيبر يبأ نب رمع ىلع « لبق نم ىصعتسا هنأب كلذل
 « يدنكلا هيلع مظن يذلا رحبلا ريغ يف مظنلاب كلذ ىلع بلغت هنأ ديهش نبال كتاف ركذيف ءامهنيب
 « اديدش اياجعإ هب بجعأو «لاق امب نتف نأ الإ ديهش نبا نم ناك امف كلذ ىف اهلاق ىتلا تايبألا دروأو

 , 230 !كيبأ رد هلل : هلةلئاق هلق باري كسار يبلع ند ندهن

 نبا مظن نم الإ « نيعضوملا يف « بعقصلا نب كتاف ١ ناسل ىلع تءاج يتلا تايبألا تسيلو

 ضعب عيزوت ةداعإب « لبق نم هانينع ام اذهو'"'7 ؛ نوققحملاو نوخرؤملا كلذ تبثأ امك « هسفن ديهش
 ءارطإلا ليكيو 2 هناسلب ثدحتي 2 ديهش نبا هسفن وه كتافف 2 عانقلا ةيصخشلا رودب مايقلاو «راودألا

 يأ هنرق عص ام : مهلوق نم عص ام ردصم : عاصمو . اوئحاطتو اولتاقت يأ برحلا يف اوعصامت لاقي : عصامت (19)

 .هوحنو فيسلاب هدلاج
 . 586-585 : قباسلا ردصملا )٠١(

 )١١( هسفن ردصملا : "5817-58 .
 )١١( هسفن ردصملا : ١86 اضيأو 7 مقر شماهلاو ؛ : 7817 .
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 اساسا اا ام ا احا اح ا اح ااا ااا نان احا ا احا حاس اح حاحا احا اا ا ةيسلدنألا ةبرجتلا يف يصصقلا لايخلا

 ءارعشلا رابك ةباطخلاو يفصولا رثنلا يف ةذفلا هتبهوهو ( هتيرعاشب دهشي ملأ ؟ ذل ملو « هتاذل

 نم ةفئاط سفانيل مّدقتي نأو « الايتخاو وهز ىلتمي نأ نآلا هل قح ؟ ةقباسلا روصعلا ىف نيلسرتملاو

 يف « كلذك هولدب يلدي نأ لب .« بسحف كلذ سيل « سأرب اسأر مهحطانيو « نيمدقتملا ءارعشلا

 .! ءارعشلا نيب ةنزاوملاو يبدألا دقنلا لاجم

 سفن ىلع ديهش نبا رارمتسا . ةهج نم دكؤي « قباسلا دهشملا ىلت يذلا دهشملا هيلع لمتشا امو

 دّلوتمو قباسلا نم عبان قحاللاف « نيدهشملا نيب قيثولا طابترالاب ٠ ىرخأ ةهج نم دهشيو « سردلا

 لوؤسملا رود ذخأ دق (عانقلا ةيصخشلا) كتاف ناك املو مي كتافو دهيش نبا نيب لوصوم راوحلاف ؛هنع

 رود ديهش نبا ذخأي نيح ىلع « لئاسلا رود طخأيف « لّدبتي نأ هرودل نآ دقف « قباسلا دهشملا يف

 وه كتاف لاؤس نوكي نأ ذئنيح دراولا نمو ! اًياوجو ًالاؤس راوحلا ةرود لمتكت كلذبو « لوؤسملا

 . ! ناك اذكهو « لبق نم ديهش نبا هل ههجو يذلا لاؤسلا سفن

 هرايتخا عقوو « باجيإلاب ديهش نبا در ءاجو «؟ لوحفلا نم ادحأ تنأ تبذاج لهف ١ : كتاف هلأس

 : هلوق هبذاج هنأ ىلإ راشأف ربكألا ةيبرعلا رعاش « بيطلا يبأ ىلع

 عجتنأو يدمغ يف ثيغلا كرتأو هبلطأو يفتك نع دجملا علخأأ

 نأ ديب « اديعب وأ اًبيرق هنم عقتو هكلف يف يرجتو « تيبلا كلذ عم بسانتت هرعش نم اًنايبأ دروأو

 . ةفيرط ةحيلم ةدايز تدز دقلف . غلبأ ثيغلا ناك نثل هللاو » : لاق نأ ىلع هقيلعت يف دزي مل اكتاف

 امامأ « نآلا هشقاننال « احضاو ايأر نمضتي « لاح يأ ىلع قيلعتلا اذهو .("7«ةفيطل يناعم تعرتخاو

 نبا بلق اهل راط يتلا ةفيخملا ةحيصلا كلت يهف ليوأتلا نم ةددعتم بورد ىلإ هعفديو « ئراقلا ربثي

 : بيطلا يبأ لوق اهيف بذاج 2249 ىرحخأ اًنايبأ_كتاف بلط ىلع ءانب لاق نأ بقع 2 ديهش

 ؟نجلا ةغلب ديدشلا باجعإلا مأ ؟ مساحلا ضفرلا نع ريبعت يهأ ؛ ةحيصلا هذهل اريسفت يردن الف

 هسفن «كتاف» و « تاريسفتلا كلت نم ادحاو حجري ام قايسلا يف سيل ؟ كاذو اذه ريغ رخآ ءيش مأ

 ىلإ فاضت ةينف ةسمل دعي كاذ ديهش نبا عينص نإف ريسفتلا كلذ ناك ايأو « كلذ دعب اًمامت هرثأ ىفتخأ

 . ةيصصقلا ةيلمعلا يف عادبولا نم هديصر

 . 7588 ؛ لوألا دلجملا لوألا مسقلا « ةريخللا يف ديهش نبا تايبأ ىلإ عوجرلا نككمي (؟1)
 . 789 : لوألا دلجملا ؛ لوألا مسقلا « ةريخللا يف تايبألا هذه صن )١5(

"1 



 تاءاطعلاو تايلقتلا نم ثورق : سلدنألا هم مم هلم همم هم م هم همم همم هم هس هس همس هس مس ممم هم مع هد ممم ممم همم ممم

 نايتف نم ىتفو « مئاق دهشملاو ٠ يرجي اهرايت لظف « صتقلا ةيلمع ىلع « كتاف » ءافتخا رثؤي ملو
 يف فوخلا تعاشأ ةذفان تارظنب ديهش نبا قمري حار ديعب ريغ فقوملا بقري ناك ندبلا ءيلتمم نجلا
 اًيلاط « فافختسالا ىنعم اهتربن لمحت ةلئسأب هلجاع نأ ىتفلا ثبل ام مث « اهبنجتي نأ لواحف « هسفن
 : يبنتملا لوق لثم نم « اًفلس لاق امم (رسأ ىوقأو « ةناصر دشأ ًارعش لوقي نأ هنم

 ابكر هب ملن نأ هنع ناب نمل ةمارك يشمن راوكألا ىلع انلزن
 ابتع تعلط املك اهنع ضرعُتو هباهلعف يف رَّخلا باحسلا مذن

 نأ دارأو « كلذب عنتقا امنأكو « ءيشب ىتفلا عماسم ىلع يقلي ذخأو « ديهش نبا باجتساف
 ديهش نبا ًالئاسم رعشلا نم اًنايبأ دشني عرشف ةقارع نم ةقلأتملا ةيرعاشلا هذهل رفاوتي ام غلبم نم قثوتسي
 « اهبحاص ىلإ اهنم ًالك وزعي ديهش نباو « ىرخأ ةعومجم دشنأ ةعومجم نم غرف املكو ءاهلئاق نع
 « ةدجل ةعبارلاو « همعل ةثلاثلاو « ةيخأل ةيناثلاو « هيبأل يلوألا ةعومجملا نأ هتاباجإ يف ءاجو

 « فيرطال دلات رعشلا يف هدجم نأ تبثأو « اعيمج ةلئاعلا ةرجش ىلع ىتأ اذكهو هيبأ دجل ةسماخلاو
 رعشيو شمكني نأ الإ « كلذ دعب لئاسلا ىتفلل ناكامو « ناكرألا ةديطو « روغلا ةقيمع هنف روذج نأو

 . 190 نكي مل نأك ىشالتو أثفنا مث « ادبأ هل ضرعي الأ هسفن ىلع ىلآو « ءاذختسالاب

 نمم دحأ هبرفظي مل ام « رثنلاو رعشلا ينف يف داجمألا نم هسفنل « مدقت امب « ديهش نبا ققح

 ال ةمهن لازتام هسفنو « هئاولغ نم دعب فكفكي مل هحومط نأ ريغ ديزم ىلإ هب ةجاح ال امو «هقبس
 ضرأ يف « ناويحلا ملاع بوص هتلحر نم ةريخألا ةلحرملا كلت يف ىرخأ ةرم هلايخب قلطناف ؟ يوترت

 نع رتفت « ءاّنغ ةرارق ىلع افرشأ ىتح بدألا ةيدنأ نامؤي ريهز هبحاص عم ىضم ثيح « اًضيأ نجلا

 « نيمصاختم نيرعاش نيب لصيل «همودق ىلع فهلتت « مهلاغبو نجلا رمح نم ةناع اهيفو « ءام ةكرب
 يف زمغو « رامحلا ىلع لغبلل ىضقف « هيدي نيب هرعش امهنم لك ىقلأو « رامح رخآلاو « لغب امهدحأ
 .(27ةعجوم ةزمغ « ةقانلا فنأ ١ همكح

 رد امنأك « ةماعنلا نامثج لثم يف « ءالهش ءاضيب ةزوإ اذإف « ةبيرقلا ةكربلا يف هرصب لسرأ مث
 يف ءاملل نسحأ الو « ةكرح اهسأر نم فخأ رأ مل « ريرحلا سقمد نم ةلالغ تسبلوأ « روفاكلا اهيلع

 نم متيضرو « ىرهلاب متمكح دقل « ةلغبلاب تحاصف . . .هتقدح رسكتو اهتفلاس ينثت ابص اهرهظ

 , ةلقاعلا ىمست مكتخيشم نم خيش ةعبات يه : لاق ؟ اهنأش ام» : ريهزل تلقف « ىضرلا ريغب مكمكاح

 . 79٠١-75١9 : قباسلا ردصملا (؟5)
 نأ ردجأ ةقانلا فنأ ناك دقو « ةهيرك ةحئار ثورلل نإ هللاو : لاق رامحلاو لغبلا رعش عامس نم ىهتنا نأ دعب (11)

 .اهدعبامو 98 : قباسلا ردصملارظنا . رعشلا يف مكحي
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 نسحيأ ةليوطلا ةضيرعلا . ةليمجلا ةزوألا اهتيأ : تلقف اهل دعتساف بدألا نم ظح تاذ يهو , فيفخ مأ

 لثمب فيضلا ةلباقم , كسأر رغصو ٠ كديج لوطو كيحانج ةماقتساو ؛ كيبكنم لادتعاو ؛ كيتقدح لامجب
 ؛ هي قلعتو ءزوإلا بحأ هنأ اهل ركذي حارو 2" «لاقملا اذه هبشب بيرغلا ئراطلا ىقلتو ؛ مالكلا اذه

 هتمسأ ام مامأ هعم تفقوتو « هلداجتو هرواحت تضمو « كلذل ةزوألا تبرطف « هيف موقلا ةداس برو

 ريغ نسحي ال هنأ ىلع رصأو . كلذ نع حاشأ هنكل « مالكلا لصأ امهارت نيذللا بيرغلاو وحنلا ناسحإ

 اهرصاح ذئدنع « هب اهفلإو هل ةزوألا سنأ ىلإ راوحلا لدابت ىدأو « ةبطخ باضتقاو « رعش لاجترا
 نع اهلأس . ةقباسلا هجارحإ ةلواحم دعب « هل رابتعا درو « باطخلا لصف امهنع اهتباجإ تناك نيلاؤسب

 « ةزوإ نم قمحأ قئالخلا يف نيفرعت لهف : اهل لاقف « لقعلا لب : تلاق لقعلا مأ بدألا : لضفأ امهيأ

 لقع ىلإ كل لبيس ال ذإ ةبرجتلا لقع يبلطتف : اهل لاق « ال : تلاق ؟ يرابحلا يف مهلثم نم ينيعدو

  ةزوالا تفرصناو فقوت مث « بدألا يف يرظان ذئئيحف « طخب تؤبو هنم تزرحأ اذإف « ةعيبطلا

 . ماسب نبا اهلجس امك ةلحرلا تهتنا كلذبو 2199 ريهز هبحاصو ديهش نبا فرصناو

 روهظ تقو يرجهلا سماخلا نرقلا لئاوأ ىتح « يبدألا برعلا ثارت نم انيلإ لصو ام دودح يفو

 هصئاصخ يف « عباوزلاو عباوتلا » لكاشي ٠ يصصق عباط اذ اًيبدأ ًالمع دجن داكن ال « عباوزلاو عباوتلا ١

 امك رخآ عون نم نكل اضيأ زيمتم ىوتسم وذ يصصق لمع ناظقي نب يح) . لبق نم اهانحضوأ يتلا
 ةليل فلأ ١ تاياكح نع اًنيب اًقالتخا فلتخي وهف ؛ ( ةيلات ةيخيرات ةرتف يف رهظ هنأ امك « دعب اميف نيبنس
 سيل ماهوألا نم ملاع يف امئاد شيعي اهئراق لعجت يتلاو « تاضقانتملاب ةلفاحلا « ةيروطسألا « ةليلو

 نم وه امم « الثم يناغألاك « يربكلا يبدألا ثارتلا تاعوسوم همضت امع فلتخي كلذك « دودح هل

 « دحاو عوضومو ةدحاو ةيصخش لوح اهنم رودي ام ةصاخو ةيرابخإلا ةصقلا وأ « رابخألا ليبق
 ىلع اًريبك اديزت اهيف اوديزت وأ « اًقالتخا ةاورلا اهقلتخا صصقلا كلت مظعمف « يرذعلا بحلا صصقك

 نايحألا بلغأ يف اهنأ نع ًالضف « اهدنع بحلا فطارعل ةغدغدو « ةماعلا لوضفل | اعابشإ لصألا
 . ءازجألا عباتتم « امظتنم الوطم اًقايس لكشت ال « ةلخادتم ةريصق تاياكح

 اهلّكشو « عقاولا نم تادرفم لايخلا هيف طقتلا وأ « عقاولاب لايخلا هيف جزتما لمع يهف عباوتلا امأ
 لصو يذلا ءزجلا يف « هل رفاوت كلذ قوف وهو ؛ هل هبحاص اهمسر يتلا ةياغلا قفو « اصاخ اليكشت

 نم ام لكشب « هئازجأ طبارتب « كلذ عم ظفتحاو (©2" لوطلا رصنع نم لوقعم ردق « هنم انيلإ

 . 794-599 : ةريخدلا (50)
 , ١١" : قباسلا ردصملا ( 70)
 لوطي نأ ال ة ترجو " : هلوقب لبق نم اهيلإ انرشأو « ركب ابأ اهب بطاخ يتلا ةمدقملا ديهش نبا ىهنأ (19)

 ا روم وب 0 ل رد ركل رك

 فرخإ



 تاءاطعلاو تابلقتلا نم نورق : سلدنألا هيدا وادم هع هع كم وطاب هويدا هالو كماع و ل كل داك د و دان واع عمل هجم

 ىف ىصصتقلا نفلا قيرط ىلع « ةمدقتمو ةدئار ةوطخ هنإ : انلق اذإ قحلا زواجتن ال اذهل ؛ لاكشألا
 كلدف 1 هديل افق رداقتف اوبك هيا وز نفيا قاحتلا "نفور وس هتاكنلا هلطن وع هدو الواو ةيرعلا
 يراضحو يركف روطت دعبو « نورق ةدعب كلذ دعب الإ هتامسق دحتتو « هحمالم زيمتت مل يبدألا سنجلا
 نم ددع ىلإ داقنلا نم رفن ريشي ددصلا اذه يفو « هروهظل اهيف يبدألا خانملا اّيهو ابوروأ هتدهش
 نوسنبور ١ : اهمهأ نم رشع نماثلا نرقلا نم لوألا فصنلا لالخ ترهظ ةيزيلجنالا ةيصصقلا لامعألا

 وفيد لاينادل امهالكو (841011 51320655 زردنالف لوم ١ و « (م ١7/19 ( 280062501 011506 وسورك

 وأ اسيرالك ١ و « 2« طوسع]و : هر الامام 0 ةليضفلا ءازج وأ اليماب »و ؛(ماالاكا-1551)

 ١51/9 ) نوسدراشتيرل امهو 201311558 0:6 (طع 11156019: 06 8 ؟0ان28 ]2037 ةباش هديس خيرات

 هذه نأ رفنلا اذه ىريو (م1705 /١١1  ) جندليف يرنهل 21050 10265 زنوج موت»و ؛(م١0

 داعتبا يف لثمتو ؛ « عقاولا ةاكاحم ١ وه كلذ « لبق نم افولأم نكي مل ديدج اًجهن تجهتنا لامعألا
 هرورشب يناسنإلا عقاولا ملاع ىلإ اهلوزنو ٠ تافداصملاو قراوخلا ملاع نع ةيصصقلا ةبرجتلا
 يف كلذك لّثمت امك « مهئامسأب مهيلإ فرعتلا نكمي نيذلا رشبلا رهظمب تايصخشلا روهظو ؛هصئاقنو
  روهشلاو ماوعألاب دوصرملا نمزلا ءاعو يف يرجت ثادحألاف ؛ناكملاو نامزلا يرصنع روهظ

 درسلا ةغل نإف اريخأو ؛ ملاعملاو فاصوألا زيمتم يناكم داهم ىلعو « تاعاسلاو مايألاب اًنايحأو

 نع ةديعب لوائتلا ةبيرق ةيرثن ةغل يهف « بلاغلا يف اهل ةلكاشم وأ ةيمويلا ةايحلا ةغل نم يه امنإ راوحلاو

 . ةيغالبلا ةعنصلاو ةماخفلاو قنأتلا

 باّتُكلا ءالؤه رصع ىتح ةدئاسلا ةيصصقلا ةباتكلا جذومن ىلع ةديدج رصانع هذه لك تناك املو
 « كاذنآ ةملكلا ةلالد يه كلت تناكو « ةديدجوأ «ديدج» يأ « 20961 اهنأب كلت مهلامعأ تفصو دقف

 هصئاصخ هل يبدأ سنج ىلع ًالاد احلطصم ترقتسا نأ نمزلا رورمب تئبل ام مث « ةيزيلجنإلا يف

 رصاعملا يئاورلا جاتنإلا نم اًبيرقت اهئافتخاو ةقباسلا ةعقاولا رصانعلا عجارت عم ىتح 2" "ةينفلا هتامسو

 .باتكلا ضعب دنع ةياورلا يف « لكشاللا ١ ب ىمسي ام روهظو لب

 كئلؤأ لامعأ راوج ىلإ هلمع عضنل « ةلواطتملا نورقلا كلت هب ىطختن نيح ديهش نبا ملظن اننإ

 مل « اديدج ثدحتسا هارن رايعملا اذهل اًقفوو ؛ هرصع قايس يف عضوي نأ يغبني لجرلاف « باّنْكلا

 . ةيبرعلا ءابدأ نم همدقت نم ىدل « اهانحضوأ يتلا هصئاصخب فرعي

 يذلا يساسألا لماعلا وه « عباوزلاو عباوتلا يف ةفارطلاو ةدجلا نم « هب هونن يذلا اذه ناك دقو

 مث اهتركف اهنم سبق وأ « اهفيلأت يف ديهّش نبا اهداترا يتلا عبانملا فاشكتسا ىلإ « نيثحابلا رّمح

 لقلا 174011, 1ع تقم هغ طع تمالعأ ( ظنمودعل ذه !ءاموس 8هماعع 1972) ظم.و 37 رظنا (")
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 0 ل وم ةيسسلدنألا ةبرجتلا يف يصصقلا لايخلا

 «نارفغلا ةلاسرلا نيبو اهنيب طبري لكيه دمحأ ىرن ددصلا اذه يفو « هيف تدب يذلا بلاقلا يف اهغاص

 عيا اذه وأ « نيتلاسرلا اتلك هنم تقتسا يذلا يقيقحلا عبنلا نأ ىلإ ريشيو )١© يرعملا ءالعلا يبذل

 ةليل مالسلا هيلع دمحم دوعص يكحت يتلا ةيمالسإلا جارعملا ةصق وه١  هريبعت دح ىلع . صصقلا نم

 انملاع ريغ رخآ اقوا ردكم ناس للف نوع سف نزور ىف طال ل ا

 لطبلا اهيف لقتني , '*”يبرعلا ثارتلا يف ةصق لوأ يه جارعملا ةصق نوكت نأ لوقعملاف ؛ هيف شيعن يذلا

 ,وج ىلإ وج نم لطبلا لقتنيو «قيرطلا دوري دئار ةبحص يفو « عبرلا قباسب سرف رهظ ىلع . رخآ ملاع ىلإ

 .10(2 2« نحن انايتد يف فرعت ال دهاشمو ءاوجأ نم , دهشم ىلإ دهشم نمو

 نم ىرخأو ظحاجلا بولسأ نم تاريثأت هيف ةلاسرلا بولسأ نأ لكيه ررقي قحال عضوم يفو

 مامتهالاو « عجسلا ىلإ ليملا يف اميسالو « نامزلا عيدب نم ةثلاثو « ديمعلا نبا بولسأ

 :27يرلا

 ةماقم نم ةسبتقم اهتركفف « نامزلا عيدبل ةئيدم اهتمرب ةصقلا نأ ىريف ةعكشلا يفطصم روتكدلا امأ

 ا ل ل

 روتكدلا فيضيو 2 ؟!ةليوطلا هتصق ةباتك يف صاخلا هضرغ مدخت اهلعج ام اهيلإ فاضأو « اهتالايخ

 ةماقملا» و « ةيرشبلا ةماقملا ١ يهو اهب رثأت ديهش نبا نأ ىري نامزلا عيدب تاماقم نم رخآ اًددع ةعكشلا

 عباوتلا يف ةزوألا فصو هلباقي سرفلل ليمج فصو» ىلع يوتحت ةريخألا هذهف « ةينادمحلا

 هلباقي ٠ عفقملا نباو ظحاجلا ةغالبل فصو ىلع لمتشت يهو « ةيظحاجلا ةماقملا ١ و ««عباوزلاو

 . ديهش نبا دنع ديمحلا دبعو ظحاجلا ةغالبل فصو

 فصو يف ةركفلاو بولسألاو عوضوملا يف نامزلا عيدبب رثأت ديهش نبا نإ لوقيف روتكدلا يضميو

 دنع ءاملا فصو نأ ادكؤمو 2 « ةيدادغبلا ةماقملا»و « ةيريضملا ةماقملا ىلإ كلذ يف اريشم 2 ىرلحلا

 . ؟*!ةيريضملا ةماقملا يف نامزلا عيدب دنع هل ةنسحم ةروص الإ سيل ديهش نبا

 يلاوح ابيرقت تبتك ىلوألا نأو , نارفغلا ةلاسرل عباوزلاو بارت قبس ةرعويضرملا 900090 لكم روخلا تأ 800
 *ةفواخلا طوتس ىإإ ملقا ب يتادنالا تل ا 3 يلاوح تبتك ةيناثلا نأ نيح يف ؛ ه 4١6 ماع
 "845 - م ةرهاقلا) ةعباسلا ةعبطلا

 5 ١١ . ةئسلا نآ ا 5 ااهنا ةيبرع ةيثارت ةصق ثسيل ارعملاو ءارسإلا ةثداح 649
 0 و نقلا يف تبا هنا ل 0 نباسلا عجرملا ("؟)
 . ال ا ةرفرلا

 0 1(9١2ا/9 «نييالملل | اد :ثوريب) «ةعبارلا ةعبطلا ؛هنوئفو هتاعوضوم يسلدنالا بد ١ (؟2)

 3 5 م .اىك: قباسلا عجرملا 0200
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 تاءانطفلاو تانيلقتلا ند نورتق : .نمنلدتالا# . 1 كوب هابل عت هد حادا كا فدل كال يااا حن حو

 هباشت هردصم « اًجاتنتسا نوكي نأ ودعي ال جارعملا ةصقب ديهش نبا رثأتب لوقلا نأ هارن يذلاو
 اًيفاك ًاليلد ضهني ال اًيحطس اهباشت الإ سيل هباشتلا اذه لثمو ؛ ةقباسلا ةصقلا عم «عباوزلاو عباوتلا»

 رسيأ هنظنو « عباوزلاو عباوتلا سنج نم وه ام كانه ناك اذإ اميس الو « جارعملا ةصق نم سابتقالا ىلع
 « ةينيدلا ةفاقثلا نم دوزتلا هنع فرعي مل يذلا ديهش نبا حور عم « جارعملا ةصق نم اًقفاوت رثكأو «ًالاثم

 ءانتقاب هسفن ينعي نكي ملف « ةماعب ةءارقلا ليلق ناك هنأ هنع رثأ يذلا نإ لب . اهميقو اهفراعمب رثأتلاو

 هدامتعا لج ناكو اهنم ةفرعملا باستكا ىلع ةرباثملاو « اهيلع عالطالاو اهتءارق يف بأدلاو « بتكلا

 ريبك «١ هرصاعم باجعإ راثأ دح ىلإ « بدألا سلاجم ىلع هددرتو هئاكذ دقوتو هسح ةفاهر ىلع

 ناك هنأ هنم بجعلاو » : هنع لاقف ( ه 11-5194/ ) يبطرقلا نايح نب ناورم يبأ ٠ سلدنألا يخرؤم

 ءانتقا ريغ نم « ديري امك مالكلا دوقيف « هتبورو هتهبدب يف همظنو هرثن نم ءاشام ىلإ هتحيرق وعدي

 هتوم دعب  ينغلب اميف هللا همحر , دجوي مل هنإف : بدألا يف خوسر الو , بلطلاب ءانتعا الو ٠ بتكلل

 زاجعإو . هبئاجع يف كلذ دازف ؛ هل ردق الام الإ هعبط نم لحشيو , هتعانص ىلع هب نيعتسي باتك
 , ”7!(هعئادب

 ديهش نبا رثأت حضاولا نم نإف ينازمهلاو ديمعلا نباو ظحاجلل ةيبولسألا تاريثأتلاب لصتي اميفو
 ناك نإو « عجسلا مادختسا ىلإ هليم ظحالي كلذك « ظحاجلا هيف عرب يذلا ةيرخسلاو ةياعدلا بولسأب

 ىلع « دحأ ىلع دحأل هيف ريثأت الف ؛رصعلا كلذ يف ينفلا رثنلا ىلع ةبلاغ ةمس حبصأ عجسلا نأ ودبي

 «ىرخأ بناوج ىلع بحسني ال كلذ نإف « ةيبولسألا ةيصاخلا هذه يف ينازمهلا ريثأتب انملس اذإ اننأ

 .دعب اميف كلذ يف لوقلا لصفن فوسو

 نبا هنم ذخأ يذلا ردصملا هدحو وه نامزلا عيدب نأ ىأرو قيرطلا رصتخا دقف ةعكشلا روتكدلا امأ

 ثيح ؛ عباوزلاو عباوتلل ةقيقحلا ةاونلا اهيف ىأر يتلا ةيسيلبإلا ةماقملا ىلع زكرو « قبس امك « ديهش

 هيف « رضخأ داو يف ريداقملا هتمرف « اهبلط يف جرخف « هلبإ دقف دق ماشه نب ىسيع يوارلا اهيف ىرن
 نكل « رمألا لوأ هنم عزف « اًسلاج اًحيش ىقتلا كانهو « ةرونم راهزأو ةعناي رامثأو « ةقساب راجشأ

 يوارلا هباجأف « برعلا راعشأ نم يوري امع هلأس مث « هراوج سولجلا هيلإ بلطو « هنأمط خيشلا

 كئدنعو « كلذ نم ءيشل برطي ملف « هفرطو « ديبلو « صربألا نب ديبعو « سيقلا ئرمال رعشب
 : ةديصق دشني خيشلا حارف « ياورلا قفاوف هرعش نم هدشني نأ خيشلا هنذأتسا

 انارقأ لصولا لابح نماوعطقو 2 انابام تعّوط ولو طيلخلا ناب

 . 147 « ةريخللا :رظنا مب يبطرقلا ناّيح نبا نع ماسب نبا هلقنام اذه (03)
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 مو دب م مساع ديمو حايل دوم ااا ةيسلدنألا ةبرجتلا يف يصصقلا لايخلا

خيشلا لدعف ٠ اعيمج سانلا ةنئسلأ ىلع ةعئاذ ةعئاش اهنأو « ريرجل ةديصقلا هذه نأب ىسيع حاصف
 

 : اهعلطم يتلا هتديصق هدشنأف « ساون يبأل (رعش هدشني نأ يوارلا ىلإ بلطو « رعشلا داشنإ نع

 سيعلاب نيداحلا ىلإ وبصأ تسلو 2سونأم ريغ اعبر رهدلا بدنأ ال

 يردأ ال خيش نم هللا كحّبق « تلقف « قعزو قهشو خيشلا برطف : ماشه نب ىسيع يوارلا لاق

 اهب عفادي يتلا ةبذملل اهضعب « ةزغلم فاصوأب يوارلا ىلإ خيشلا ىلدأ مث ٠ كهجو ىلع ضماو اذه

 امأ ءاخر يف هعم شيعيو « هرمأ هيلع يفخي نأ رثآ هنأب ةياهنلا يف هربخأو ؛ -ارسلل اهضعبو «بايذلا

 ريرج ىلع ىلمأ يذلا وه هنأو [نجلا نم دصقي] انم نيعم هعمو الإ رعاش نم ام هنأ ملعيلف كلذ ىبأ دقو

 . رثأ ىلع هل رثعي ملف كلذ دعب ىفتخا مث "7 ةرموبأ خيشلا همسا نأو « ةقباسلا هتديصق

 نم مهل ءانرق ىلع ءارعشلا دامتعا ةركف يه « ةعكشلا روتكدلا اهيلإ ريشي يتلا ةركفلا نأ نيبلا نمو

 ريشأ ددصلا اذه يفو « عباوزلاو عباوتلا اهيلع موقت يتلا ةركفلا سفن يه « رعشلا لوق مهنومهلي نجلا

 يتلا ةيدوسألا ةماقملا يهو « حضوأ لكشب امبر « اضيأ ةركفلا سفن اهيف تددرت « ىرخأ ةماقم ىلإ

 : يلي ام اهنم ىلوألا ةرقفلا يف ءاج

 ةيدابلا تيتأ ىتح اًبراه يهجو ىلع تمهف . هتبصأ لامب ْمُهْنُأ تنك : لاق ماشه نب ىسيع انثدح»

 ًارعش دشنيو ٠ بارتألا عم بارتلاب بعلي , ىتف اهبانطأ دنع تفداصف . ةميخ لظ ىلإ ةميهلا ينتدأف

 مأ رعشلا اذه يورتأ برعلا ىتفاي : تلقف , هجيسن محلي نأ تدعبأو , هلاجترا هيضتقي الو ؛ هلاح هيضتقي

 : لوقي دشنأو , همزعأ لب : لاقف ؟ همزعت

1 
 ينعوبُتنيعلاهفناكو نّسلا ريغص تنك نإو ينإ

 نفلكرعشلايفيب بهذي نجلا ريمأ يناطيش نإف
28 28 

 (8) ينع برغاو كلسر ىلع ضماف 6 ينظتلا ضراعدري ىتح

 عباوزلاو عباوتلا ةصقو « نيتقباسلا نامزلا عيدب يتماقم يف ةيساسألا ةركفلا نأ راكنإل اَذِإ لاجمال

 ةركفلا ىلع نامزلا عيدب رصتقا نيح ىلعف ؟ اهرامثتسا يف نيبتاكلا نيب ريبكلا قرافلا عم نكل 6 ةدحاو

 « (ةيملعلا بتكلا راد : توريب) ؛ ديمحلا دبع نيدلا يبحم دمحم قيقحت 2 يناذمهلا نامزلا عيدب حرش رظنأ (30)

 لطب ىلع ( يوارلا ) ماشه نبا ىسيع كلذ دعب اهب فرعتيس يتلا يه جارسلاو ةبذملا فاصوأو ؛ 71-0
 . 110-775 : تاماقملا حرش رظنا « يردنكسإلا حتفلا يبأ ةماقملا
 . 18١ : نامزلا عيدب تاماقم حرش )١(
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 تاءاطعلاو تابلقتلا نم نورق : سلدنألا كلامو حد كرنك 05952323 جرد وتد مار داما عدو د62 عن جمود اود د

 ىلإ ةوطخ قايسلا عفدي اًطابترا اهدعب امب ةطبترم ريغ « ةبئاس اهمدقو « دودحملا طيسبلا اهلصأ يف
 لعف نيح ىلع ! ةركفلاب هتفرعم هلالخ نم نلعأو ؛ ىفكو ةماقملا هب أدب « ءيش ١ درجم اهنأكو « مامألا
 اديج اًقيظوت اهفّظوو  ةعكشلا روتكدلا لاق امك  اهعّسوو اهامن دق ديهش نبا ىرن « كلذ نامزلا عيدب
 .انمّدق امك « لوبقم دح ىلإ هئازجأ طبارتو « قايسلا لصاوت كلذ عبتو « ةنيعم ةياغ ىلإ لوصولا يف

 ةركفف ؛ ةعكشلا روتكدلا بهذي امك « نامزلا عيدب نم ديهش نبا سابتقا ينعي ال كلذ نأ ديب
 عيدب وهو امهدحأ ىفوت ذإ ؛ اًبيرقت ارصاعت نيذللا نيلجرلا الك نم اًخيرات مدقأ نجلاب ءارعشلا ةناعتسا
 ةينامثب هدعب ديهش نبا وهو رخآلا ىفوت نيح ىلع (ه 94 ) يرجهلا عبارلا نرقلا ةياهن يف نامزلا
 لبسلا امهب تفلتخا مث « اهنم ىقتساو ءليصألا اهعبن داترا امهنم الك نأ يأ ؛ (ه 57) اماع نيرشعو

 وبأ « يبرعلا ثارتلا نم انيلإ لصو امم فرعن ام وددح يف رهف ةركفلا هذه رهظأ نم لوأ امأ ؛ كلذ دعب

 يتلا ةثالثلا تايبألا نم ىلوألا ثالثلا تارطشلاو «ىرخألا رداصملا اهتلقانت هنعو « ظحاجلا نامثع

 .دعب اميف حضتيس امك 2"! اهنم ةلوقنم ةقباسلا ةماقملا يف ىتفلا ناسل ىلع ينازمهلا اهدشنأ

 نب مكحلا» ىعدي رعاشل ةديصق ىلع هقيلعتو هحرش ايانث يف ةركفلا هذهل ظحاجلا ضرع ءاج دقو

 « لطاب اهلكو ٠ بيرغ فيرط اهلك « قلخلا بئارغ نم اًبورض عمجت اهنأب اهفصو «ينارهبلا ورمع
 يدي نيب ركذ دقف نجلاب لصتت ةديصقلا تايبأ ضعب تناك املو (( عمجأ اهب نمؤت بارعألاو

 يأ يف اولوحني نأ ناليغلاو رامعلاو نيطايشلاو نجلا كلم دق ىلاعت هللا نأ معزت ةماعلا نأ اهل هريسفت

 روصت ىلع نجلا روصت اوساق مهنأ ىلإ راشأف « ةماعلا دنع داقتعالا اذه ريسفت لواح مث « اوءاش ةروص

 « ميرم اوتأ نيذلا ةكئالملا روصت ىلعو « يبلكلا ةفيلخ نب ةيحد ةروص يف مالسلا هيلع ليربج

 روصت نم رثآلا يف ءاج ام ىلعو « نييمدآلا ةروص يف ( مالسلا مهيلع ) دوادو « اًطولو «ميهاربإو

 اذإ توملا كلم هروصت ىلع هوساقو « يدجنلا خيشلا هروصت ىلعو « كلام نب ةقارس ةروص يف سيلبإ

 ةيمهأو « 4١7 ةحلاطلاو ةحلاصلا لامعألا ردق ىلع روصتي كلذ دنع هنإف ؛ مدآ ينب حاورأ ضبقل رضح

 نم ءزج اذهو « رشبلا ةروص يف نجلا روهظ ةيلمع نع ثدحتت اهنأ ظحاجلا مالك نم ةرقفلا هذه

 اهل مدق يتلا تايبألل هريسفت دنع ظحاجلا اهطسب يتلاو « كانه انثيدح روحم « ةيساسألا ةركفلا

 :يه كلتو «ةقباسلا ةمدقملاب

 ص ١" ج 2( يبلحلا يبابلا يفطصم : ةرهاقلا) « ةيئاثلا ةعبطلا ٠ نوراه مالسلا دبع قيقحتو حرش« ناويحلا (4)
 ص ١ ج راجنلا يلع دمحم قيقحت « صئاصخلا يف ينج نبا امهركذ ةسماخلاو ةعبارلا ناترطشلاو ع4

 ميهاربإ لضفلاوبأ دمحم قيقحت ٠ بوسنملاو فاضملا يف بولقلا رامث هباتك يف يبلاعثلا كلذك امهركذو ال
 ينع ليزي ىتح» : يهو ءيشلا ضعب ةفلتخم ةغيصب امهدنع تءاج ةسماخلا ةرطشلا نأ ةظحالم عم 7١ ص
 . ؛ىنظتلا

 68١. ص اد « ناويحلا :رظنا 00

 . 7 7؟١1-5:١55س « ناويحلا 251

 فرخ



 ةيسسلدنألا ةبرجتلا يف يصصقلا لايخلا

 رسم قز يتقدصو لازغب الوغ ةبيبشلا يف تجوزتو

 ركب ريغ دنا مل كف ىتمو اهنم كلذ تيوه نإ بي
 ورع باص ميمع يلاخو ريخلا لحسم اهلاخو ورمع تنب
 رطش فصن يل ناكف اهوحسم رابو ضرابةطخاملو
 رئثد لّبوملا نم جورتعو نانّكَع لماجو شوّح ضرأ
 (41) ركم رخخآو رجات ىوس حلا نه انهيف نسي نجلا ةدانش
 (؛77 ردب ةليل لك عمسلا قرسي رفع لك اهميرح نعاوفنو
 رهز عباوزلا نم ءاسنو رْغ قاقتشلا نموتف يف

 نم لحف لك عم نأ نومعزي ١ : لوقي تايبألا كلت نم ثلاثلا تيبلا ىلع ظحاجلا قيلعت يفو
 بحاص ورمع تنب ةينجلا هذه نأ ينارهبلا معزف ؛ رعشلا هناسل ىلع لحفلا كلذ لوقي اًناطيش ؛ ءارعشلا

 . «ميمهاي : لاق قدزرفلا اعد اذإ ةعصعص نب بلاغ ناكو ؛ لبخملا

 ىشعألا ركذ دقو « ورمع قدزرفلا ناطيش مسا نإ : لاقي اضيأ كلذكف «ورمع بحاص» : هلوق امأو

 : لاقف مانهج « اجه نيح ء الحسم

 0 ممذملا نيجهلل اعدج منهج هلاو عدو الحسم ىليلخ توعد

 : مجنلا يبأ لوق « هعم لوقي اًناطيش رعاش لك عم نأ : كلذ دعب لوقي مث

 : رخآ لاقو
 2 1 ٠

 ين وسل نيعلا يبق ناتسكو نّسلا ريغص تنك نإو ينإ

 (45) نجلا ريبك يناطيش نإف
 هنأ دصقيو : ةأرملا رهم 1 باحسو باتككو « نيتحتفو نيتمضبو « ةملدصو ةفرغك« ١ مضف حتفب : ةقدصلا (5؟)

 . نجلا بكارم نم ءابظلا نإف ؛ ابكرم هلعجتل لازغلاو « ةحئارلا بيلل رمخلاف ء رمخ قزو الازغ اهقادص لعج
 ريثكلا ؛ فاكلا نوكي رعشلا اذه ريغ يفو « فاكلاو نيعلا حتفب : نانكعلاو رابو ضرأ يه : شوجلا ضرأو
 ةلبؤم لبإ :لاقي ٠ لبإلا نم لبؤملاو « اًئيش داز وأ ًائيش صقن لبإلا نم فلا : جرعلاو ؛ ددع هقوف نوكي ال يذلا
 . هتباد كيركي يذلا : يركملاو «ًاريثك ناك اذإ : رثد لام : مهلوق نم رثد . ةميظعلا ةريثكلا : ةرطنقم ريطانقك
 هتدئاعم ةدش نم ردبلا نوكي ام ءاوضأ يف اراهج الإ عمسلا فرسي ال هلعجو « تيرفعلا : نيعلا نوكسب : رفعلا 2(

 . هنوف رفو

 , 7375756 : "ج  ناويحلا 2(

 . ؟؟9 : هسفن ردصملا (15)
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 تاءاطعلاو تابلقتلا نم نورق : سلدنألا 2-2-2-2 ام م م ع سعب مع عم عع هع مع مع

 ةعبوز ونب : عباوزلا : لوقي ينارهبلا مكحلل ةقباسلا تايبألا نم ريخألا تيبلا ىلع هقيلعت يفو

 : مهرجار لاق « ماتقلاو جهرلا باحصأ مهو « ينجلا

 ةعبوز مهيفو ليللا شبغ يف 2 ةعبرأ ينوتأ نيطايشلا نإ

 : مهرعاش لاقو « مجنلا وبأ امهركذ دقو لئابقلا ءابآ نمو ناسيئر امهف نابصيشو قانقنش امأف

 هوهنمهللاقيسيلف مالفلاانيف عرعرتاماذإ

 هرهاليللاانيفكلذف رازإلادش لبقدسي ملاذإ

 هوهاروطو لوقأاروطف 0 نابصيشلا ينب نم بحاص يلو

 نم « اًناطيش رعاش لك عم نإ : نولوقي مهنأ ىلع ليلدلا يف قحلي نأ حلصي ( اضيأ ) تيبلا اذهو

 : ىمعألا راشب لوق كلذ

 , 477 دمحأ درفتلاف ينكرتا : تلقف ةركب فلخ ىلإ قانقتش يناعد

 يف ةصاخ ةيمهأ بستكي « ينارهبلا ةديصق نم اهانسبتقا يتلا تايبألا نم ريخألا تيبلا نأ قحلاو

 نبا ةصق مسا ركذ دنع « ءارقلا بارغتسا -ربثتو  تراثأ املاط يتلا ةملكلا هيف تدرو دقف ؛ قايسلا اذه

 ةملك» يه ينارهبلا تيب يف ةملكلا كلتف ( عباوزلا ) ةيناثلا ةملكلا اهب ينعنو «عباوزلاو عباوتلا» ديهش

 عبنلا ىلإ اهب يدتهن يتلا « ةفشاكلا « ءوضلا ةطقن ١ يه وأ , ظحاجلاو ديهش نبا نيب طبرت يتلا «رسلا

 ىلإ ظحاجلا قبس ةيبرعلا يف بدألاو ةغللا ءاملع نم اًدحأ نأ نظن امو « هنع ردصو « هداترا يذلا

 نبا نإ لوقلا نكمي ثيحب ؛ ثيدحلا عوضوم « ةركفلا يلجي امب اهيلع قيلعتلاو « ةديصقلا هذه تابئإ
 . هنم ةملكلا ذخأو « هيلإ عجر دق ديهش

 رعاشم نم عباوزلاو عباوتلا يف هسملنام نيلجرلا نيب ةيميمحلا ةيركفلا ةقالعلا هذه يكزي ام لعلو

 نافرعلا رعاشم يه امنإ رعاشملا كلتف « ظحاجلل ديهش نبا بناج نم ةدادولاو ريدقتلاو رابكإلا

 بتاكلا ديمحلا دبع ةعبات نيبو « هئيب ادوقفم دولا ناك لباقملا يفو « هيلع هلضفب رارقإلاو هل نانتمالاو

 نادقف يهف ةلالد نم كلذل ناك نإو « حايترالا مدعو ءافجلاب روهش امهنيب داسو « لبق نم انحضوأ امك

 سلجم ىلإ هؤاعدتسا امأو « عقاولا هديؤي ام كاذو « هنيبو ديهّش نبا نيب يركفلاو يحورلا طابترالا

 اهل ةداهش يهو « ةيرثنلا ةباتكلا نف يف قوفتلاب هل ةداهش هنم عزتنيل امنإف ظحاجلا بناجب نجلا ءابطخ

 . هيلع دحأ هنيعي نأ ال رعشلا لوقب درفتي نأ دمحي هنأ راشب دصقيو ٠ 194 : قباسلا عجرملا (4)
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 اب ال جاتا مالو د هنو ولو وراق ذيك كا وا دج حام ةيسسلدنألا ةبرجتلا يف يصصقلا لايخلا

 نأ لجأ نم ناك هراضحتساف « نفلا اذه يف هتيص عويذو بتاكلا ديمحلا دبع ةداير مكحب « اهتميق

 . بسحف ةمهملا هذه يدؤي

 نم ؛ نامزلا عيدبب ديهش نبا رثأت رهاظمل تاليصفت نم ةعكشلا روتكدلا هركذ ام ىلإ اريخأ يتأن

 «عياوزلاو عباوتلا هيف يقتلت هبش هجو يأ ةقيقح يردن الو « ةيرشبلا ةماقملاب رثأتلا نم هيلإ بهذام كلذ

 . لوقن نم باوص نم تبثتي نأ دارأ نمل ؛!" هيلإ عوجرلا لهسي نيلمعلا الكو « ةماقملا هذه عم
 فصو هلباقي 24 ةينادمحلا ةماقملا يف ًاليمج افصو سرفلا فصو نإ ةعكشلا روتكدلا لوقب كلذك

 مهللا ؛ نيفصولا نيب ءاقتلالل لاجم الو « اضيأ دعبلا ةياغ ديعب رمأ اذهو « عباوزلاو عباوتلا يف ةزوألا

 لوقلل اعساو بابلا حتفي نأ هنأش نم كلذ نأ الإ فصولا قلطم وه امنإ امهنيب عمجلا هجو ناك اذإ الإ

 ! ةياهن الام ىلإ رومألا يرجت اذكهو ٠ فاصوأ نم نومدقي اميف « باتكلا نيب سابتقالاو لخألاب

 اهب ديهش نبا رثأت هجوو ةيظحاجلا ةلاقملا ةعكشلا روتكدلا مالك يف اهركذ درو يتلا تاماقملا نمو

 دنع ديمحلا دبعو ظحاجلا ةغالبل فصو هلباقي اهيف عفقملا نباو ظحاجلا ةغالب فصو نأ لوقي امك -

 هانذختا يذلا ديهش نبا ىلإ زايحنالا عفادب ال « هيلع قفاونال مكح  ىرن اميف  اذهو « ديهش نبا

 ةماقملاو « عباوزلاو عباوتلا نم لكل « لوادتملا صنلا ىلإ اًدانتسا امنإو « ثحبلا اذهل اعوضوم

 هحمالم زربأل رباع فصو امنإو « ظحاجلا ةغالب نع ثيدح يأ ديهش نبا ةصق يف سيلف ! ةروكذملا

 دعب ثيدح نم ءاج امو هئاقلل ديهش نبا بناج نم ةمراع ةفهلو « هعبات صخش يف ةلثمم « ةيقلخلا

 ةغالب نع ثيدح عباوتلا يف دري مل كلذك ؛ ظحاجلا ةغالبب اقالطإ قلعتي ال ديهش نبا ناسل ىلع كلذ

 يف ءاجام نأ ىلع « عفقملا نبا نع ةيظحاجلا ةماقملا يف ءاج ام ىلع هسايق غوسي وحن ىلع ديمحلادبع

 اهتمظتنا « طقف ةدحاو ةملك يه امنإو , فصولا باب يف لخدي ال عفقملا نبا ةغالب نع ةماقملا هذه

 : لوقي اهيفو نوريثك موق اهيلإ يعد « ةميلو يف هعم ناك ًالجر ماشه نب ىسيع اهيف فصي يتلا ةرابعلا
 نويع أقفتو نافغرلا هوجو لخأتو ٠ ناولألا نيب رفستو ٠ ناوخلا ىلع هدي رفاست لجر ماعطلا ىلع انعمو»

 مزهيو « ةمقللا ةمقللاب محزي ؛ ةعقرلا يف خرلاك ةعصقلا يف لوجتو « ناريجلا ضرأ ىعرتو ؛ نافجلا
 ىلع انب فقو ىتح , هعم يرجن ثيدحلا يف نحنو ٠ فرحب سبني ال تكاس كلذ عم وهو , ةغضملا ةغضملاب

 ديهش نبا رثأتب دصقي ةعكشلا روتكدلا لعلو .2؟!«هتبارذو عفقملا نبا فصوو ٠ هتباطخو ظحاجلا ركذ

 . 441 : تاماقملا حرش :رظنأ ٠ نامزلا عيدب تاماقم رخآ يه ةيرشبلا ةماقملا 0
 يف ةزوألا فصو يف ءاجامب 7١4 ص « اهتياهن ىلإ 5١8 ص نم سرفلاب اصاخ ةماقملا هذه يف ءاج ام نراق (5)

 . ىضم اميف هنم ًافرط اندروأ دقو ٠ عباوزلاو عباوتلا

 .86-866: تاماقملا حرش (44)

"3". 



 ت0 ا ا لا ا 0000

 نكل « ةقباسلا روصعلا يف ينفلا رثنلا مالعأ نم نيتقومرم نيتيصخش نع ثيدحلاب رثأت انه نامزلا عيدبب
 عينصو ديهش نبا عينص نيب اعساش نوبلا ىقبي كلذب انملس ول ىتحو « لامتحالا اذه ديفت ال هترابع

 .هب ديهش نبا رثأتب لوقلا هعم ميقتسي الامب « نامزلا عيدب

 « ةيدادغبلا ةماقملاو « ةيريضملا ةماقملا يف ءاملاو ىولحلل فصو نم ءاج ام ريثأتب قلعتي اميفو

 يف عضرت امنإو « اذكه قاست الأ يغبني ةيضقلا نأ ىرن «عباوزلاو عباوتلا يف امهل ديهش نبا فصو ىلع

 يف هكولسو ,« فصرولا رامضم يف هقوفت راهظإ يف ديهش نبا ةبغر وهو « ةمءالم رثكأ هلعل « رخآ راطإ

 املو ٠ قرشملا ءابدأ نم مهترهش تعاذ نمل يدحتلاو ةضراعملا نم ايرود كلذ ىلإ لوصولا ليبس

 دقف « تيص هيف نامزلا عيدبل عاذو « اميدق باتكلاو ءارعشلا هيف نتتفا لوقلا باوبأ نم اباب فصولا ناك

 لوانتي نأ كلذ هاضتقاو « هيلع هقوفتو لب « هل هتيدن تابثإو « هيف هتسفانم ىلع ديهش نبا صرح

 رمألا سيلف ٠ لضفلاو زيمتلا نطاوم نع امهنيب ةنراقملا فشكتل اًملس نامزلا عيدب هيف لاقام فصولاب

 أدبم وهو « اهزاوجو هنراقملا ةيعورشم أدبمل ةباجتسالا باب نم وه ام ردقب « رئأتلا باب نم نذإ

 يف ةقاطلا ردق اندهتجا دق . ةقباسلا تاحفصلا يف هانمدق يذلا اذهب اننأ نآلا دقتعأو مي لوبقمو لوقعم

 ؛هريغ هيف مهلتسا اميف « هقح لجرلا انيفوو ٠ يصصقلا نفلا راسم نم هعضوم يف ديهش نبا لمع عضو

 يح » ثيدحلا اذه يف هكرشي يذلا رخآلا لمعلا لوائتن نأ كلذ دعب انل نآو « طشنلا هلايخ هعدبأ اميفو

 .بولسألاو ةيؤرلا سفنب « ليفط نبال « ناظقي نبا

 : ناظقي نب يحب

 وحني كانه امئيبف ؛ قباسلا لمعلا يف هنع انيب اًقالتخا يصصقلا لمعلا اذه يف لايخلا عباط فلتخي

 يفسلفلا ركفلا لهاجم يف لغوتي مل نإو « ةيفوص ةيفسلف ةغبصب اغبطصم انه ودبي اصلاخ ابدأ ىحنم
 ىتأملا بيرق لظ لب « كلسملا مهبنيو « ةراشإلا فذتو « ةرابعلا ضمغت تيح ؛ ةديعبلا هتاهاتمو

 ىلإ هيسراد زفحف « بدألا ملاعب  يصصقلا بلاقلا ىلإ ةفاضإ  هتلص قئثوي ام اذهو .ريبعتلا سلس

 .هنع ثيدحلاو « هلوانت

 ةمس ناك كلذ نأ ودبيو « ديهش نبا دنع لاحلا وه امك « بطاخم ىلإ هجتي انه صقلا بولسأو

 اهتيمست تءاج كلذل اعبتو « ةقباسلا روصعلا يف ةيرثنلا عطقلا نم ريثك يف ةباتكلا بولسأ ىلع ةبلاغ

 بطاخملا ناك مأ « ديهش نبا دنع انيأر امك , لعفلاب يقيقح بطاخم ةمئث ناكأ ءاوس « ةلاسر » مساب

 لامتحالا اذهو . هابتنالا ريثي قئاش بولسأب راكفأ نم هيدل امب ءاضفإلا يف بتاكلا نم ةبغر اليختم
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 21 دامو وم 53 211 20ه و نا ل كت دع طم هد شلع ةيسلدنألا ةبرجتلا يف يصصقلا لايخلا

 امنإو « ةلاسرلا هيلإ تهجو يذلا بطاخملا مسال ديدحت ةمث سيلف ؛ انه اققحم ودبي يذلا وه يناثلا
 ىتح « « ميركلا خألا » ةرابع يهو مايألا هله انتابطاخم يف ىرجت يتلا اهسفن يه « ةماع ةملك كانه

 اننيب لصفت يتلا نينسلا تائم نم مغرلا ىلع « انرصع ةغلب ثدحتيو « اننيب شيعي ليفط نبا نأكل
 . هنيبو

 مدقي نأ  ىلوألا اهتاحفص يف راشأ امك كلت هتلاسر وأ « هتصق نم ليفط نبا اهايغت يتلا ةياغلا

 ىمسأ ملاع ىلإ يقترتو وفصت ىتح « ةيداملا اهتاعزن ةبلاغمو « سفنلا ةدهاجم يف ةيفوصلا ةبرجتلا
 تاذلا عم ةفشاكملا ةلاح ىلإ لصت توكلملا ملاع يف لماكلا قارغتسالاو لمأتلا لوطبو « بحرأو

 لب « اهرمأ نامتك هعم عيطتست الام برطلاو ةعتملاو ةوشنلا نم سفنلا اهيف رعشتست لاح يهو « ةيلعلا

 ئلتمت نيح ىلع « اهنع ريبعتلا مهضعب ءيسي دق ذئتيحو « ليصفت نود المجم اهب حوبلا ىلإ عفدنت
 يلازغلا دماح وبأ عنّص امك فصولا نع هناسل كسميف اهتمظعو ةيهلإلا تاذلا لالجب رخآ ضعب سوفن

 : رعاشلا لوقب لثمت نأ ىلع هتلاح فصو يف دزي مل يذلا

 (50) ربخلا نع لأست الو اريخ نظف هركذأ تسل نمم ناك ام ناكف

 رارسأ نع هلأسي هنأ ليختف « لوهجملا بطاخملا كلذب هتبرجت ميدقت ىلإ ليفط نبا لسوت دقو
 نباب ينأكو . اهنم هثب هنكمأ ام لك هثبي نأ هنم بلطيو ٠ انيس نبا سيئرلا اهركذ امك « ةيقرشملا ةمكحلا
 نم ادحأ نأ ىلإ ههبني ىضمف اهدرفتو اهتيصوصخ هبحاصل اهيكحي يتلا هتبرجت حنمي نأ دارأ ليفط
 نمو « ءانغ هيف عوضوملا اذه يف اًئيش بتكي مل ةفسلفلاو قطنملا ملعب مهلاغتشا ذنم سلدنألا تالاجر
 ىتح ايندلا هتلغش ١ غئاصلا نب ركب يبأك هتيور قدصو « هرظن ةحصو « هنهذ ةباقثل كلذ هدنع لمؤي ناك
 لاثمأ نم نومدقتملا ةفسالفلا امأ .1*2)( هتمكح ايافخ ثبو . هملع نئازخ روهظ لبق ةينملا هتمرتخا
 اهنأل « اهنع ةديعب . اهل ةيفاجم مهتافنصم لجف « اهيلإ مهنم دحأ دتهي ملف انيس نباو يبارافلاو رطسرأ
 ةلغ يفشي الوأ « ضعب عم هضعب مداصتي « اهب الصتم ىرخألا مهلاوقأ نم ءاج امو . قطنملا يف
 ىوس قيرطلا ىلع تاوطخخ ضعب عطقو هسفن لغش نمم ةفسالفلا كئلوأ نم كانه سيلو « ءىماظلا
 هبتك نكل ؛ ةسدقملا ةفيرشلا لصاوملا كلت لصوو , ىوصقلا ةداعسلا دعس نمم ١ وهف « يلازغلا دماح يبأ
 .2017 « انيلإ لصت مل ةفشاكملا مدع ىلع ةلمتشملاو . اهب نوئضملا

 , ةثلاثلا ةعبطلا 2 نيمأ دمحأ قيقحتت ( يدرورهسلاو ليفط نباو انيس نبال ناظقي نب يح) ناظقي نب يح :رظنا 2(
 , 0" 47 « (فراعملا راد : ةرهاثلا)

 ) )6١هسفئن ردصملا : ١ه .
 . 689 : هسفن ردصملا ( 62)
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 000 ا ا ا 011012131١001010101010بدد

 كلذك قيرطلا دهمو « هنم عمسيو ؛ هنع ىقلتيل ؛ همامأ قيرطلا دهمو « هبطاخم ليفط نبا دعأ اذهب

 « نيقباسلا ةفسالفلا مالك تطلاخ يتلا بئاوشلا نم ةيقن هتبرجت قئاقح نم هيدل امب يلديل هسفن مامأ

 ءيشلا ضعب قاذ مث « رظنلاو ثحبلا قيرطب الوأ هل ماقثسا قحلا نأب ءادتبا هلئاسل فرتعي وهو

 « هيدي نيب اهتصالخ عضي نأ ديري ال هنأ ديب « هتبرجت يكحب نأل الهأ كلذ دعب حبصأو « ةدهاشملاب

 « ةوطخ ةوطخ اهلحارمل ةينادجولا ةشياعملا ةعتم همرحتو « دوشنملا ريثأتلا دقتفت « ةلمجم ةيريرقت ةغلب

 « ةفرعملا ىلإ ونري يذلا ةبطاخم قيوشت يف هنم ةبغرو « اهقاوشأو اهتاباذعل ةيحورلا ةاناعملا ةذلو

 نبا سيئرلا امهركذ نيثللا « لاسبأو نامالس ١ و «ناظقي نب يح» يتصقب ناعتسا ءاهغولب ىلإ قاتشيو
 «ىلوألا ةصقلا نم ءزج يهف ؛ « يح ١ ةايح نم ةريخألا ةلحرملا لثمت عقاولا يف ةيناثلا ةصقلاو « انيس

 . ىرخخأ ةصق تسيلو « اهل دادتماو

 اذه يف نييأر كانه نأ ىلإ اريشم , « يح » اهلطب داليم نع ثيدحلاب هتصق ليفط نبا لهتسا

 اهامس يتلا ةريزجلا يهو . ءاوتسالا طخ تحت دنهلا رزج نم ةريزجب دلو هنأ امهدحأ ؛نأشلا

 ضرألا عاقب لدعأ اهنأل « بأ الو مأ ريغ نم اهب دلوي ناسنإلا نإ ليق « قاو - قاولا » ةريزج يدوعسملا

 هيلع ام فلاخي يأرلا اذه نأ ليفط نبا ركذيو . اهيلع (اذك) ىلعألا رونلا قورشل اًدادعتسا اهمتأو

 لعافتو « ةريزجلا هذه ةئيط رمخت ةيفيك حرش يف يضمي هنكل ؛ ءابطألا رابكو ةفسالفلا روهمج

 دتشاو اهنم ىذغتي ناك يتلا ءاذغلا ةدام تينف املو « ديلو لفط اهنم قثبنا ىتح « ةفلتخملا اهرصانع

 . اهالط تدقف ةيبظ هتبلف « اًنيغتسم حاص هعوج

 ةلهآ « ةميظع ةريزج ةقباسلا ةريزجلا ءاذحب كانه ناك هنأ ىلإ بهذيو « قبس ام ركني رخآلا يأرلا

 « لامجلاو نسحلا ةقئاف تخأ هل تناكو « ةريغلاو ةفنألا ديدش كلم اهيلع « ريخلاب ةلفاح « ناكسلاب

 ىمسي بيرق اهل ناكو « ائفك اهل ىري ال هنأل , جاوزلا نم اهلضعي هتلعج كلملا اهيخأ ةفنأ نكل

 « ةريزجلا كلت لهأ هيلع ناك يذلا بهذملا ديلاقتل اًقبط « رس اجوزتف « هتبحأو اهبحأ ؛««ناظقي»

 ترضحأ هنع هتفخأ امب اهوخأ ملعيو « اهرمأ حضتفي نأ تفاخ املو « ًالفط تبجنأو « هنم تلمحف

 قودنصلا قالغإ تمكحأ مث « اهنبلب هتورأ نأ دعب « هلخادب ديلولا اهلفط تعضوو «بشخلا نم اتوبات

 ىسأو ةعول رطفني اهبلقو « رحبلا لحاس ىلإ هولمحي نأ مهيف قثت نيذلا اهمدخ نم اضعب ترمأو « هيلع

 : هعدوت يهو تلاقو

 هب تلفكتو ءاشحألا تاملظ يف هتقزرو  (روكذم اًنيش نكي ملو لفطلا اذه تقلخ دق كنإ مهللا »

 «دينعلا رابجلا موشغلا كلملا اذه نم افوخ كلضف هل توجرو ؛ كفطل ىلإ هتملس دق انأو ؛ ىوتساو مت ىتح

 . «نيمحارلا محرأ اي هملست الو , هل نكف
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 يا ماا ترمب ةيسلدنألا ةبرجتلا يف يصصقلا لايخلا

 ةريزجلا ئطاش ىلإ ةوقب جوملا هلمتحاف « دملا ةلاح يف رحبلا ناكو « ميلا ىلإ هب تفذق مث

 ةفتلم ةمجأ ةعقبلا كلت يف ناكو « ماع دعب الإ دملا اهغلبي ال « ئطاشلا نم ةعقب ىلإ هب ىقلأو «ىرخألا

 «تعلط اذإ اهنع روزت « سمشلا نع ةبوجحم « رطملاو حايرلا نع ةروتسم « ةبرتلا ةبصخخ « رجشلا نم
 ىلإ نيح دعب انيح لامرلا لمحت حايرلاو «. صقانتت ءاملل رزجلاو دملا ةلاح تذخأو « تبرغ اذإ ليمتو

 , دملا ةلاح يف هيلع ءاملا نايغط نم نمأم يف توباتلا حبصأو « اهتمدر ىتح دملا اهثدحأ يتلا ةحتفلا

 ردصي ناك ءانثألا هذه يف . هل ءاملا فذق ةوقب اهرقتسم نم تعزعزت دق هحاولأ تناك هسفن تقولا ىفو

 « هسانك نم جرخ ذإ هتدقف يذلا اهالط هنأ تنظف « هئم برقلاب تناك ةيبظ هتعمس ٠ توص لفطلا نع

 توباتلا لوح رودت تذخأ ٠ توصلا ردصم ثيح تهجتاف « وجلا يف هب قلطناو « باقع هلمحف

 نم احول تراطأ ةيوف حير تبه ذإ كلذك يه امنيبو « هلخادب نئي عيضرلا لفطلاو « اهفالظأب هصحفتتو
 .هل اهبلق قرو هيلع تنحف « هلخادب عيضرلا لفطلا ةيبظلا ترصبأو « هالعأ

 اهتياهن ىتح ادحاو راسم كلذ دعب اذخأتل « ناتياورلا ىقالتت « يح ١ داليم نم ةطقنلا هذه دنع

 هانيع تحتفت لئم « يح ١ ف . هبابلو عوضوملا رهوج يه « داليملا ةلحرم دعب « هذه ةايحلا ةلحرو
 نم ةرطفلا ةملك هينعت ام لكب « ةرطفلا ناسنإ هنإ لق وأ « ءاقنلا ةديدش « ءاضيب ةحفص «ء دوجولا ىلع

 يف أشن امنإو . دحأ نم ةربخن قلتي ملو « رشب نكي مل « ناسنإلا ينب ةايح نع مات لزعمب أشن « ىنعم

 عرعرتو لفطلا امنف « عابسلا نم ءيش ةريزجلا كلتب نكي ملو « اهنانح هيلع تغبسأ ىلكت ةيبظ فنك
 اهودغ يف اهمزالي لظو ؛« هنانسأ تتبنو يشملا يف جردتو ١ نالوح هل مت ىتح « ةيبظلا كلت نبلب

 تاوصأ نم هعمسي ام عيمج يكاحي ناك كلذكو « هتوصب اهئتمغن ايكاحم « اهمانمو اهتظقيو اهحاورو
 نأ ةرورض ىلإ ناويحلا عاونأ نم هلوح اميف هلمأت هادهو ةديدش ةاكاحم ناويحلا عاونأ رئاسو « ريطلا

 رويطلا ضعب دولج ىلع مث « رجشلا ىلع ءادتبا كلذ يف لوعو « همسج رتسي اسايل هسفنل لختي
 . كلذ دعب تاناويحلاو

 لازهلا اهبكرو « ةيبظلا همأ ىلإ بدي مرهلا ذخخأ نيح « اعبس نينس غلب ىتح اًنيشف اًثيش ربكي ناك

 « توملاب امامت اهتكرح تفقوت نأ ىلإ « رهدلا نم انيح اهبارشو اهماعطب ةيانعلا ىلوتف ٠, فعضلاو
 2 اهتثج حيرشتب ماق كلذ ليبس يفو . هبيبس نع ثحبلل ةكردملا هاوق قالطنال ةصرف اهتوم ناكو

 وضعلا ةفرعم ىلإ هثحب هب ىضفأو «٠ يردصلا فيوجتلا ةقطنم يف ةئئاكلا « ةيلخادلا اهئاضعأ صحفو

 ضعب يف حيرشتلا اذه لثمب ماقو « ةايحلا فقوتت هفقوتبو « مسجلا رئاس ىلع ةايحلا هنم ضيفت يذلا

 « هل ةمداخ يه امنإ ءاضعألا عيمج نأو « دحاو يناويحلا حورلا نأ ىلإ ىهتناو « ىرخألا تاناويحلا

 اميف (ديدج موي لك يف « ةريزجلا تاناويح نيب « هدحسو هدوجو نم ديفتسي « يح ١ ىضمو « هنع ةيدؤمو
>» 
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 امم كلذ ىلإ امو « ةئفدتو « نكسمو ءاسكو « بارشو ماعط نم هشاعم مزاولو « هتايح رومأب قلعتي
 « ءايشألاب ةيعقاولا هتربخو « هساوحب ةفرعملا بستكي ًاليوط ادمأ لظو « يحلا نئاكلا ةايح هب موقت

 ماسجأ اهنم ءاوس « ماسجألا نيوكت يف وه امنإ هلمأتو هرظن رثكأ ناكو « دقعملا ىلإ طيسبلا نم اجردتم
 ىلإ ىرخأ ةرم داع هنكل ٠ يلقعلا ملاعلا موخت ىلإ كلذب لصوو . دامجلا مأ تابنلا مأ ناويحلا
 لك نأو « ةئداح اعيمج اهنأ هل نيبتو « اهروص عيمج يف رظنو « ضرألا ىلع ةسوسحملا ماسجألا
 ةقيقحلا يف تسيل اهنع ةرداصلا لاعفألا هذه نأ وه رخآ رمأ هل نيبت كلذك ؛ثدحم نم هل دبال ثداح

 . اهيلإ ةبوسنملا لاعفألا اهب لعفي لعافل يه امنإو « اهل

 « يح ١ ناسل ىلع ليفط نبا ضرعي قايسلا اذه يفو « ةيوامسلا مارجألا ىلإ هلمأتو هرظن لقتناو

 اذه يف هلمأت هيلإ ىهتنا ام ةصالخو « كلفلا ملعو « ايفارغجلاو « ةعيبطلاب ةصاخلا فراعملا ضعب

 هلعف اهتحت امو اهقوف امو اهنيب امو « بكاوكلاو ضرألاو تاومسلا هيف امب « هلك ملاعلا نأ ليبسلا

 ملعلا هل لصحو هب هبلق قلعتو « قلاخلا ىلإ تاقولخملا نم هريكفت لوحت ىوتسملا اذه دنعو .هقلتخو

 ؛ ءايشألا عيمج دوجول ببس وهو « هدوجول ببس ال يذلا دوجولا تباثلا عيفرلا دوجوملا وه هنأب
 . اهلك هساوح حفصتف ء دوجوملا اذه كردأ ةوق يأبو « ملعلا اذه هل لصح ءيش يأب ملعي نأ دارأو

 وه ام وأ « امسج الإ اًئيش كردت ال اهلك اهنأ ىأرف « سمللاو « قوذلاو « مشلاو رصبلاو «عمسلا يهو
 دوجوملا اذه نأ نيبت دقو ماسجألا تافص هيف تققحت ام الإ كردت ال ةيلايخلا ةوقلا كلذكو « مسج يف

 سيل ءيشب الإ هكاردإ ىلإ ليبس ال نذإف « تاهجلا عيمج نم ماسجألا تافص نم ءيرب دوجولا بجاولا

 « هتاذب هكاردإ نأ هل نيبت دقو « ماسجألاب هوجولا نم هجوب هل قلعت الو « مسج يف ةوق وه الو « مسجب
 الو ديبت الف ماسجألا تافص نم ءيش هيلع زوجي الو ينامسج ريغ رمأ اهب هكردأ يتلا تاذلا كلت نأو

 ءيشلا كلذ هتاذ ةقيقح امنإو « هتاذ ةقيقح سيل تايمسجلا نم هتاذ رهاظ نم هكردي ام لك نأو « ىنفت

 .دوجولا بجاولا قلطملا دوجولا هب كردأ يذلا

 « اعابت اهتاوطخ ىلاوتت « ةليوط ةلحر يف « يح» ىضم ٠ مظنملا يلقعلا ريكفتلا نم جهنلا اذهب
 ال يتلا ةفيرشلا هتاذ لوصو يه « ايلعلا ةياغلا وحن امدق ىعسي اهلكو ٠ ضعب ىلإ اهضعب يضفيو

 صقن لك نع هزنملا لامك لكب فوصوملا « دوجولا بجاولا دوجوملا اهب كردأ يتلاو داسفلا اهيرتعي

 ىلع دوجولا بجاولا دوجوملا كلذ ةدهاشمب وه امنإ اهتذلو هتاذ لامكف « ةيلعلا تاذلا ةرضح ىلإ

 ةدهاشملا لاح يف وهو هتينم هيفاوت يكل « نيع ةفرط هنع ضرعي ال ىتح « (دبأ لعفلاب ةدهاشم « ماودلا

 . ملأ اهللختي نأ نود هتذل لصنتف « لعفلاب

 اقدح



 1 ل ا ا دم ااا ع حم ا يحال ةيسلدنألا ةبرجتلا يف يصصقلا لايخلا

 جئاتنل تامدقم اهسفن يه نوكتل « جئاتن اهنع دلوتت تامدقم حرط ىلع مئاقلا جهنملا اذهب ىهتناو

 كلذ ةمدقم يفو « هتايح بولسأ يف مراص ماظنب مازتلالا هيضتقي بلطملا اذه قيقحت نأ الإ  ىرخأ

 ىلإ ةدوعلا لبق اهؤاضقنا بجاولا ةينمزلا ةرتفلاو « هرادقمو « هسنج ثيح نم « هب ىذغتي يذلا ةماعط

 مزلأ مث بسحف يناويحلا هحور يقبتسي ام ىلع راصتقالا ةرورض نع ماظنلا رفسأو ىرخأ ةرم ماعطلا

 هركفو همه ازكرم تاسوسحملا عيمج نع اضرعم 2 هرصب اضاغ « اًقرطم هتراغم رصق يف نوكسلا هسفن

 « هدهج هنع هدرط هاوس حناس هلايخل حنس ىتمف « ةكرش نود هدحو دوجولا بجاولا دوجوملا يف هلك

 هركذ نع بيغت تناك امبر هذه هتدهاجم ةدش لالخ يفو « ةليوط ةدم كلذ ىلع هسفن ضارو « هعفادو

 لوألا دوجوملا ةدهاشمب هقارغتسا تقو يف هنع بيغت ال تناك اهنإف هتاذ الإ تاوذلا عيمج هركفو

 هنم صلختي نأ هيلع ةضحملا ةدهاشملا يف صقن هنأ ملعيو « كلذ هؤوسي ناكف « دوجولا بجاولا
 هركذ نع تباغو « كلذ هل ىتأت ىتح « قحلا ةدهاشم يف صالخإلاو « هسفن نع ءانفلا بلطي لازامو

 يف هتاذ تباغو « ةينامسجلا ىوقلاو ةيناحورلا روصلا عيمجو « امهنيب امو ضرألاو تاومسلا هركفو
 نمل 9 : هلوقب لثمتي وهو « قحلا دحاولا الإ قبي ملو « لحمضاو لكلا ىشالتو ؛ تاوذلا كلت ةلمج
 فرعي ال هنوك همهف نع هعنمي ملو « هءادن عمسو « همالك مهفف ؛ « راهقلا دحاولا هلل ؟ مويلا كلملا

 ىلع رطخ الو « تعمس نذأ الو « تأر نيعال ام دهاشو هذه هتلاح يف قرغتساو ملكتي الو مالكلا

 . رشب بلق
 مويقلا يحلا دحاولا الإ اهيف ري ملو « هلك دوجولا نعو « هتاذ نع اهيف باغ يتلا لاحلا هذه تناك

 اهب رياغي هل تاذال هنأ هلابي رطخ « يسحلا ملاعلا ةظحالم ىلإ داعو « اهنم قافأ املف « ركسلاب ةهيبش

 ىلع عقي يذلا سمشلا رون ةلزنمب كلذ نأو «٠ قحلا تاذ يه هتاذ ةقيقح نأو « ىلاعت قحلا تاذ

 اًئيش ةقيقحلا يف وه سيلف هيف رهظ يذلا مسجلا ىلإ بسن نإ هنإف « اهبف رهظي هارتف ةفيثكلا ماسجألا
 روضح دنع صقني مل هلاحب سمشلا رون يقبو « هرون لاز مسجلا كلذ لاز نإو ١ سمشلا روث ىوس

 . هبيغم دنع دزي ملو « مسجلا كلذ

 ئراوط هل أرطت تناك « اهب هعاتمتساو ةيهلإلا ةدهاشملا ماقم ىلإ « يح ١ لوصو نم مغرلا ىلعو

 ىقبيو « هيلإ لصو يذلا هماقم ىلإ دوعي يكل « ةدهاجملاب هسفن ذخأيف ٠ سوسحملا ملاع ىلإ هعفدت
 ثبلي ام مث « همسج لغاوش نم لغاشل ىرخأ ةرم سوسحملا ملاعلا ىلإ عوجرلا اهعطقي « ةرتف هيف
 ةدهاشملا ملاعو يضرألا ملاعلا نيب هلاقتنا ددعت اذكهو . كاذ ينابرلا هماقم ىلإ دوعي نأ ةدهاجملاب

 صلختيل هندب لك نم لجو زع هللا هحيري نأ اريخأ ىنمت دقل ىتح « نوفراعلا هيف طباري يذلا ةيهلإلا
 ىلع يقبو « ىلعألا توكلملا ملاع يف مئادلا روضحلاب « ةمئادلا ةذللاب ىظحيو ؛ هلغاوش نم اًمامت
 هتايح نم ةريخألا ةلحرملا يهو « ةديدج ةلحرم تأدب ذئنيحو ؛ ماع نيسمخلا غلب ىتح كلت هلاح
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 ةبيرق ةريزج ىف ناميقت ناتيصخشلا ناتاه تناكو «نامالس» و « لاسبأ» ىلع اهيف فرعت يتلا كلت يهو
 « لاسبأ » ناكو « نيمدقتملا ءايبنألا ضعب ةلمب اهلهأ نيديو . ©« يح » اهيف ميقي يتلا ةريزجلا نم
 نافلتخي امهنكل نيقيدص اناكو « اهتعيرشب مازتلالا اونسحأو « ةلملا كلتب اوناد نيذلا نم « نامالساو
 ناك نيح ىلع ؛ ليوأتلل ابلط رثكاو نطابلا ىلع اصوغ دشأ لاسبأف ؛ ةعيرشلا كلت نم امهفقوم يف
 . ليوأتلا نع دعبلاو « ةعامجلا ةمزالمب ناميإلاو « رهاظلاب ذخألا ىلإ ليمأ نامالس

 . اهب ةماقإلل ةشيعملا فورظ ةمءالمو « يح ١ اهيف شيعي يتلا ةريزجلا نع عمس دق « لاسبأ ١ ناكو
 . هرمع ةيقب اهب هللا ةدابعل ماتلا غرفتلاو « اهيلإ ليحرلا ررقف « رشبلا نم ادحأ اهيف نأ فرعي نأ نود نكل
 تاذ يفو « هماعط سامتلال هجورخل الإ اهعطقي ال « هلل هتدابع سرامي نامزلا نم احدر اهب لظو
  كلذك ماعطلا بلطل الإ هتراغم حربي ال « ةميركلا هتاماقم يف قارغتسالا ديدش « يح » ناك تقولا

 نم رارفلا ىلإ ردابو « لاسبأ اهنم لفجأ « امهيلكل ةمات ةأجافم تناكو ةرم تاذ هبحاصب امهنم لك رصبو
 «يح هعبت نيح يف « هلل ةصلاخلا ةدابعلا وهو « هل هسفن رذن امع هيلإ فرعتلا هفرصي نأ ةيشخ يح هجو
 ؛ هلفاغي نأ نم ادب يح دجي ملف « اودع دشأ ناك لاسبأ نكل « هرثأ يف « يح ١ دج لاسيأ عرسأ املكو
 يف يكبي ناكو « ةءارقلاو ةالصلا ىلإ فرصناو « لاسبأ نأمطا ىتح « اليلق هيرظان نع ىراوت نأب

 هنأ يف كش هجلاخي ملو « هنم عمس ام هقارو « ديور ديور يح هنم برتقاو ؛ عومسم توصب هتالص

 نكل « هنم رارفلا لواحو « هجول اهجو همامأ لاسبأ هآر ىتح هنم برتقي لازامو « قحلاب نيفراعلا نم
 ,رابوألا تاوذ تاناويحلا دولجب يستكي يح ىأر نيح « لاسبأ سفن يف فوخلا بدو « هب ثبشت يح
 اهفرعي ناك يتلا تاغللا نم فرعي ام لكب هفطعتسي حارف « همسج نم اريثك للج ىتح هرعش لاط دقو

 يف ةنينأمطلا ثبيو « هعور ءىدهي ذخأ هنأ ديب « اًئيش اهنم مهفي ال يحو « ليوأتلا يف هتبغر مكحب
 ةدوم ةقالع امهنيب تأشنو « هيلإ سنأ ىتح ىرخأ ةرات هديب هسأر حسميو ةرات هفتك ىلع تبري نأب «هبلق

 نم كلذ دازو « ةغللاب هعم مهافتلا ىلع ارداق ةزيجو ةرتف دعب حبصاو « مالكلا يح ميلعتب لاسبأ ماقو

 . ةريزجلا كلت يف دوجولا ىلع هتلمح يتلا عفاودلاو « هبحاص فورظ ىلع فرعتلا يف امهنم لك ةبغر

 قلعتت قئاقح نم يلقعلا هكاردإب يح هيلإ لصوتام نأ هتصق «يح» هيلع صق ام دعب لاسبأل نيبتو
 عيمج نأو ؛اهب نمؤي يتلا ةعيرشلا هب تءاج امع جرخي ال ىنسحلا هفاصوأو ىلاعتو هناحبس هللا تاذب

 رخآلا مويلاو « هلسرو هبتكو « هتكئالمو « لجو زع هللا رمأ نم ةعيرشلا كلت يف تدرو يتلاو ءايشألا

 « لوقنملاو لوقعملا هدنع قباطتو « هتريصب ترائتساف « ناظقي نب يح هدهاش ام ةلثمأ يه هرانو هتنجو

 مهالو مهيلع فوخ ال نيذلا هللا ءايلوأ نم هنأ هل ققحتو « ريقوتلاو ميظعتلا نيعب يح ىلإ رظنو
 ناك يتلا ةيعرشلا لامعألا نم هدنع ضراعت اميف هتاراشإب ذخألاو « هب ءادتقالاو هتمدخ مزتلاف «نونزحي

 . هتلم يف اهملعت دق

 "ع



 ا ا يصر ةيسلدنألا ةبرجتلا يف يصصقلا لايخلا

 « ةلملا لوصو لبق اهلهأ لاحو « اهكرت يتلا هتريزج ةياكح « يح ١ ىلع صقي لاسبأ ذخأ مث

 ءرانلاو ةنجلاو . يهلإلا ملاعلا فصو نم ةعيرشلا يف درو ام عيمج هل فصوو « اهلوصو دعب مهلاحو

 ري ملو « هلك كلذ ناظقي نب يح مهفف . طارصلاو نازيملاو « باسحلاو رشحلاو « روشنلاو ثعبلاو

 « هلوق يف قداص هب ءاجو كلذ فصو يذلا نأ ملعف « ميركلا هماقم يف هدهاش ام فالخ ىلع اًئيش هيف

 . هتلاسرب دهشو ٠ قدصو هب نمآف « هبر دنع نم لوسر

 كلذ ىقلتف « جحلاو مايصلاو ةاكزلاو ةالصلا هل فصوف « ضئارفلا نم هب ءاج امع لأسي لعج مث

 تءاج امم . هسفن يف قبي ملو . هلئاق قدص هدنع حص يذلا رمأل ًالاثتما « هئادأب هسفن ذخأو «لوبقلاب

 ملاعلاب اصاخ اهيف ءاج ام فصو « لوألا رمألا  امهيف ةمكحلا هجو فرعي ال نارمأ الإ « ةعيرشلا هب

 داقتعاو ميسجتلا نم ميظع رمأ يف سانلا عقوأ امم كلذو ةفشاكملا نود لاثمألا برض بولسأب يهلإلا

 . اهنع هزنم وه قحلا تاذ يف ءايشأ

 لطابلاب سانلا لاغشنا ىلإ يدؤي امب « لكأملا يف عسوتلاو « لاومألا ءانتقا ةحابإ « يناثلا رمألا

 تاذب تسيل لاومألا نأو قمرلا هب دسي ام الإ اًميش دح-أ لوانتي الأ هيأر نم ناكو . قحلا نع مهفارصناو

 رئاسو ابرلاو عويبلا نمو « اهعاونأ فلتخمب ةاكزلا ماكحأ نم ةعيرشلاب ءاج ام نإف مث نمو ؛ ةميق

 « هلك اذه نع اوضرعأل هتقيقح ىلع رمألا اومهف ول سانلا نأو « هيلإ يعاد ال ًاليوطت دعي تالماعملا

 « هتقرس ىلع يديألا عطقت وأ هتاكز نع لأسي لامب صاصتخا دحأل نكي ملو « قحلا ىلع اولبقأو

 . اذكهو

 قحلا نم هاريام ىلإ مهيدهيل نامالس اهيلع ناك يتلا ةربزجلا كلت لهأ ىلإ بهذي نأ هسفن هتثدحو

 مه امب ربخأف « كلذ يف « لاسبأ  هبحاص راشتساو « هيف مهامم مهتاجن ىلع اصرحو « مهيلع اًقافشإ

 تعفد « ةئيفس اعم القتساو « ايوق ناك مههيجوت يف هلمأ نكل « ةميزعلا فعضو ةرطفلا صقن نم هيلع

 ىلإ اطبه ىتح ءاخخر حيرلا اهب تراسو « ىطاشلا نم هيلع نافقي اناك يذلا ناكملا ىلإ جاومألا اهب

 « لاسبأ مهملعأ امدعب اريبك ءافتحا هب اوفتحاو « يحب اهلهأ بحرف « لاسبأ اهنم دفو يتلا ةريزجلا

 2 ةمكحلا رارسأ نع ثدحتي ذخأ نأ امو 2 اهلجأ نم ىتأ يتلا هتمهم رشابي عرش مث « هتلزنمو هماقمب

 ةليسو يأ دجت ملو « هميركت ىلع اولظ نإو « هنم روفنلاب اوسحأ ىتح « رومألا رهاوظ نع اليلق دعتباو
 اهعاتمو ايندلا ماطح يف نوسمغنم ةريزجلا لهأ نأ يح كردأو « هيلإ مهباذتجا يف كلذ دعب مهعم

 نأ نقيأو . مهيلإ ةمكحلل ليبس الف مهترمغ دق ةلاهجلا نأو . ةظعوم مهيف يدجت الف «لئازلا

 يف وه امنإ ةعيرشلاب عافتنالا نم روهمجلا رثكأ ظح نأو « رذعتم رمأ ةفشاكملا قيرطب مهتبطاخم
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 هب تدروو « لسرلا هب تقطن اميف قيفوتلاو ةيادهلاو . اهلك ةمكحلا نإف اذهلو « ايندلا مهتايح

 . هل قلخ امل رسيم لكف « كلذ ريغ ىلإ ليبس الو « ةعيرشلا

 ىأر هنأ مهملعأو « هنم مهيلإ أربتو . مهعم هب ملكت امع رذتعاف « هباحصأو نامالس ىلإ فرصناو

 اميف ضوخلا ةلقو ةرهاظلا لامعألاو عرشلا دودح مازتلا نم هيلع مه ام ةمزالمب مهاصوأو « مهيأر لثم

 هيلع ام ةبناجمب مهرمأو ؛ رومألا تاثدحمل كرتلاو « حلاصلا فلسلاب ءادتقالاو « مهينعي ال

 ةريزجلا ىلإ نيعجار لاسبأ هبحاصو وه لفق مث « ايندلا ىلع لابقإلاو ةعيرشلا لامهإ نم ماوعلا روهمج

 ىدتقاو « هيلإ داع ىتح الوأ هب هبلط يذلا بولسألاب ميركلا هماقم ناظقي نب يح بلطو اهنم امدق يتلا

 . نيقيلا امهاتأ ىتح ةريزجلا كلتب هللا ةدابع امزالو « داك وأ هنم برق ىتح لاسبأ هب

 اهتالالد لعلو اهتاليصفت نم ريثكب « ليفط نبا لايخ اهجبد امك « ناظقي نب يح » ةصق يه هذه

 نبا هعدتبي مل ناونعلا كلذ ناك نإ « هسفن اهناونع نم أدبت تالالد يهو ئراقلا ىلع ىفخت ال ةزمارلا

 ؛ هسفن مسالاب تيمس هل ةلاسر يف (ه 71٠-458 ) انيس نبا هفلس نع ًارشابم ًالقن هلقن امنإو « ليفط

 افلتخم اهاجتا هجتا دقف اهاوتحمو ةصقلا بلص امأ « طقف ناونعلا سابتقا ىلع رصتقا ليفط نبا نأ ديب

 ناميإلا ىلإ ةميلسلا ةرطفلا ءادتها تابثإ ليفط نبا فدهتسا دقل ؛ انيس نبا دنع هارن امع فالتخالا لك

 « هلل ةيالولاو ةفشاكملا ماقم ىلإ لوصولا ىتح ناميالا اذه يف جردتلاو « ىلاعتو هناحبس هللاب

 قرغتساو « يداملا ملاعلا لغاوش نع لاصفنالاو « هتدابعل عاطقنالاب اهذخأو . سفنلا ةدهاجمب

 لقعلا هيلإ ىدتها ام عم ةعيرشلا هب تءاج ام قباطت نايب فدهتسا كلذك ؛ يلعألا توكلملا يف ريكفتلا

 كلذ يف نيملسملا نيركفملا لاب لغشت ةيضق لقنلاو لقعلا نيب قيفوتلا ةيضق تناك دقو ةرطفلا رونب

 جئاعت تافلؤم نم  هقيدصو ليفط نبا رصاعم  دشر نبا هكرت امو « ليفط نبا هيف شاع يذلا رصعلا
 « ةعيرشلا ةمءاوم وه « ليفط نبا ةصق يف انل حولي ثلاث رمأ . كلذ ىلع ليلد حضوأ ةيضقلا كلت

 رطف يتلا ةرطفلل عتملا بابسأ نم ةايحلا هيلع تلمتشا امم ريثكل اهتحابإو « ةرهاظلا رومألا دنع اهفوقوب

 دست ال هسفن تقولا يف اهنكل ؛ مهشياعمو مهقازرأ يف مهل تانعإ الو قييضت الف اهيلع سانلا هللا

 الأ يغبني يذلا صاخلا هنأش كلذف « حابملاو عورشملا دحلا قوف هسفنب ومسلا دارأ نم مامأ قيرطلا

 .هب نيرخآلا مزلي

 ركفلا نم برض اهنأب لوقلا نكميو « اًمامت كلذ نع ديعب يركف داو نم يهف انيس نبا ةصق امأ

 انيس نبا ركف يف ةصاخلا تالالدلا تاذ زومرلا نم ملاع نم لكشتي « ضحملا يديرجتلا يفسلفلا
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 ا ا اا ااا ا ا ااا ااا اا ا حا تا ا احا ا ا اا اح ا ا ا ا ا ةيسلدنألا ةبرجتلا يف يصصقلا لايخلا

 ضيفي « ةعلطلا ليلج بيهم خيش ةروص يف همدق دقو « لقعلا ىلإ زمري اهيف ؟« يح » مساف ؛ هتفسلفو

 امأو « بيشي الو ريغتي ال « امئاد يح لقعلا نأ ىلع كلذب الاد « نينسلا رم هنم لاني نأ نود ةوقو ةيويح

 . *7مونالو ةنس هذخأت ال يذلا مويقلا يحلا نع هرودص ينعتف « ناظقي ١ ىلإ هتبسن

 نم نأو « نوهزنتي اعيمج اوجرحخ « ءاقدصألا نم ةقفر « يح » عم ناك هنأ هتصق يف انيس نبا ركذيو

 ىلإ كلذب ريشي هراسي نع ناك نم مهنمو « هنيمي نع ناك نم مهنمو « همامأ ريسي ناك نم قافرلا ءالؤه

 ةوقلا يهف همامأ يذلا امأف « هيلع ريثأتلا لواحتو « همزالتو لقعلاب طيحت يتلا ةفلتخملا سفنلا ىوق

 قلتخيو ٠ اًقيفلت لطابلا قفلي , راذهم تهاب (  قيفرلا رابتعاب ) انيس نبا فصو دح ىلع يهو « ةليختملا
 برغ ام ربخب كيتأي نأ هليبس نمو ؛ كعيلطو كنيع وه هنأ ىلع هدوزت مل نم ءابنأب كيتأيو , اقالتخا روزلا
 ةوقلا وهف هنيمي نع يذلا امأو « هلطاب نم كلذ قح داقتناب ىلتبمل كنإو , كماقم نم بزعو . كيانج نع

 ملو , عصنلا هعمقي مل هجئاه جعزنا اذإ جوهأ (  قيفرلا رابتعاب اضيأ ركذملا ريمضب ) اهنع لوقيو ةيبضغلا
 نمو ةوهشلا ةوق وهف هراسي نع يذلا امأو ؛ « ببص يف ليس وأ ٠ بطح يف ران هنأك ؛ قفرلا هئطأطب
 . 4*2« ماغرلا الإ هثرغ دسي الو , بارتلا الإ هنطب ألمي ال , قبش مرق , هرشرذق » : هلوق اهل هفصو

 ىلإ رظنلا يف هتفسلف ىلع ألاد ايزمر اميدقت ٠ ناظقي نب يح ةصق ميدفت يف انيس نبا يضمي اذكهو

 ينف ائيعم اقيرط هكولس مث « اهحامج حبكو اهيلع ةرطيسلا لقعلا ةلواحمو ةفلتخملا سفنلا ىوق عراصت

 اهبولسأ ودبي ائيس نبا ةصق يف ةديدشلا اهتيصوصخو ةيزمرلا تالالدلا دعب نع الضفو ةينوكلا ةفرعملا
 اهنم ةددعتم عضاوم يفو « ةيبرغلا ةغايصلا تاذ تادرفملا نم ردق ىلع لمتشي « فافجلا ديدش ًزنتكم

 ريثك يف ئراقلا ىلع اهمهف قلغتسي هلك كلذل ةجيتنو « ةيبرعلا قاسنألل اقفو ميقتسي الو ريبعتلا يوتلي
 . نايحألا نم

 يف ليفط نبا رثأت هنظ ىلع بلغي هنأ ىلإ سموغ هيسرغ ينابسإلا قرشتسملا راشأ ىرخأ ةهج نم
 ةياكحو نينرقلا يذ ةصق » هناونع لايروكسألا ةبتكم يف هيلع رثع طوطخم اهنمضت ةصقب . كلت هتصق
 ركذت ةصق اهنيب نمو « ربكألا ردنكسإلا لوح رودت صصق ةعومجم يهو « «هتئباو كلملاو مئصلا

 ءاملعلا دحأ رمأف « ةباتك هيلع اًميظع امنص اهيف دجوف « نيرأ » ىمست ةريزج ىلإ ردنكسإلا لصو فيك
 يف هتدالو دعب همأ هب تقلأ « كلم ةنبا نبا ناك يذلا « منصلا بحاص ةايح ةصق اهب اذإف « هل اهمجرتف

 ركفتي لعجو « اهتياعر يف امنو ةيبظ هتئبتف « ناكسلاب ةلهآ ريغ « ةيئان ةريزج ىلإ جاومألا هتلمحف « ميلا
 . 774 ص « (رشنلاو ةعابطلل ةضهنلا راد : رصم) ؛ نراقملا بدآلا , لاله يمينغ دمحم (0)
 . 5١ ص فراعملا راد « نيمأ دمحأ قيقحت ٠ يدرورهسلاو ليفط نباو انيس نبال ناظقي نب يح (05)
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 شيعي يذلا كلذ نقلي لجر ةريزجلا كلت ىلإ لبقي مث ,« ( فوصت وأ ةمكح ىلإ لصي مل نكل) ربدتيو

 ناظقي نب يح اهيلإ لصو فراعملا هذه ) اهيلإ لصو دق نكي مل « ةريثك فراعم ةريزجلا يف اديحو
 -هنم تلمحو همأ هب تقلعت يذلا ريزولا  هابأ الإ ةريزجلا ىلإ مدق يذلا لجرلا اذه نكي ملو « ( هسفنب

 بكرم ةريزجلاب رمي مث « ةريزجلا هذه ىلإ هلمح بكرم يف عضوف « هب رمأو كلملا هيلع بضغ دقو
 ."*ةرومعملا ةريزجلا ىلإ رخآلا ةقيقح امهدحأ فرعي نأ نود بألاو نبالا لمحي

 ىقري الو « لامثحالا ةرئاد يف ريثأتلاب مكحلا ىقبي نكل « هيف كش ال حضاو نيتصقلا نيب هباشتلاو

 ةصقلا هذه قبسب يضقيو « اهرهاظي ام ةيخيراتلا ةلدألا نم رفاوت اذإ الإ « ةنقيتملا ةقيقحلا ةجرد ىلإ

 نم كلذ ضغ ام ريثأتلا اذهب انملس ول ىتحو « نآلا ىتح دعب تبثي مل ام وهو « ليفط نبا ةصق ىلع

 , ادلقم ايكاحم نكي مل هنكل ؛ هريغ ركف مهلتسا دق لجرلاف « هعادبإ نم صقتنا الو « ليفط نبا ةبهوم

 هلمع ءاجف « هجهنمو مالسإلا حورل اقفو هلمع عوطو فاضأو روحو « ريغلا كلذ رسأ نم ررحت لب

 . صاخلا همسيمب ةموسوم ةفلتخم ةغيص

 ملف « ةظحل لوأ نم اهيف ةصخاش ودبتو « اهادسو ةصقلا ةمحل للختت ةيمالسإلا حورلا ىرئل انإو

 ناك امنإو « نيئرقلا يذ ةصق يف امك مرحم يسنج لاصتا ةرمث يناثلا يأرلا ىلع < يح » ةدالو نكت

 .ةريزجلا كلت لهأ اهب مزتلي ناك يتلا ةعيرشلا ماكحأل اًقبط « عورشم جاوزل اسرغ

 ؛كلت هتصق بتكي وهو « هيعو يف رضحتسي ناك ليفط نبا نأ لمأتملا ئراقلل ودبي كلذ دعب اميفو

 نأ عيطتسن رمأ وهو « هبولسأ اهب معطيو « تاريبعتلاو تاملكلا ضعب هنم سبتقي ةراتف « ينآرقلا مظنلا

 هارن ام كلذ نم ؛ ةدع دهاشم ريوصت يف مظنلا اذه ىذتحي ىرخأ ةراتو ؛ ةريثك نطاوم يف ةلوهسب هنيبتن

 « ميلا ١ ةملك مادختسا ظحالنلو ١ كلملا اهيخأ شطب نم افوخ ميلا يف هل « يح » مأ ءاقلإ دهشم يف

 سيلف « نزحلاو فوخلا نم ذئنيح اهبلق يف برطضا امو « « نآرقلا يف تدرو يتلا يهف اهصوصخب
 اننم دقلو 8 : مالسلا هيلع « ىسوم ١ مأ نأش يف لجو زع هللا لوق نم هاحوتسا (دهشم الإ دهشملا اذه

 ميلا هقليلف ميلا يف هيفلقاف ترباتلا يف هيفذقا نأ ىحوي ام كمأ ىلإ انيحوأ ذإ ىرخأ ةرم كيلع

 يف هيقلأف هيلع تفخ اذإف هيعضرأ نأ ىسوم مأ ىلإ انيحوأو 8 : اضيأ هلوقو 717-9: هط) «لحاسلاب

 . 27 : صصقلا ) # نيلسرملا نم هولعاجو كيلإ هودار انإ ينزحت الو يفاخت الو ميلا

 . 774 ص ؛ قباسلا عجرملا , لاله يمينغ كلذكو « ١ شماه ١7 ص . قباسلا ردصملا (00)
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 او امل د زم ككاو ها هولا امرا ل تك م ةيسلدنألا ةبرجتلا يف يصصقلا لايخلا

 مظنلا وج يف سفنتي هارن « رجشلا قاروأب همسج رتس « يح » ةلواحمل ليفط نبا ريوصت يفو
 قاروأب  ةنجلا نم امهلوزن نابإ - نييراعلا امهيدسج رتس هجوزو مدآ ةلواحم نع ربعي ْذإ « ينآرقلا

 اقفطو امهتاءوس امهل تدب ةرجشلا اقاذ املف . . .» : كلذ يف لاق دق ميركلا نآرقلا ناك اذإف ؛رجشلا

 رجشلا قاروأ نم ذختا..» : لوقي ليفط نبا نإف ("”” : فارعألا) « ةنجلا قرو نم امهيلع نافصخي

 . هطسو ىلع مازح ( هبش ) ءافلحلاو صوخلا نم لمعو . همادق هضعبو , هفلخ هضعب لعج , اًئيش ةضيرعلا

 لختي لازامف , هنع طقاستو فجو ٠ قرولا كلذ ىوذ ىتح ٠ اريسي الإ ثبلي ملف ١ قاروألا كلت هب قلع
 . ( 37ص ناظقي نب يح ) «( ضعبب هضعب فصخيو ؛هريغ

 ىلع هلمح هب ءادهتسالاو « ينآرقلا مظنلا نم بارتفالا ىلع ليفط نبا صرح نأ انيلإ ليخي دقلو
 هيذغي ادهشم نآرقلا يف دجو هنأل ةصقلا قايس يف هب ىتأ هنكل « هنع ءانغتسالا هنكمي ناك , دهشم ميدقت

 هئقيتو هحيرشت نم هغارف دعب « ةيبظلا « همأ ١ نامثجل « ىح » نفد دهشم يف انل ودبي ام اذه : هلئاسيو

 يذلا دسجلا عديو « رمي ثدحلا كلذ عدي نأ هناكمإب ناك دقف « ىرخأ ةرم ةايحلا ىلإ دوعت نل اهنأ نم

 لك اهدهاشي يتلا ىرخألا ةقفانلا تاناويحلا داسجأ نم هريغ نأش هنأش « هناكم يف ىجسم ةايحلا قراف

 « ميركلا نآرقلا الإ هل ردصم ال دهشمب بارتلا يف هتاراومو هنفد ةيلمعب « يح » ىلإ زعوي هنكل « موي
 هلتقف هيأ لتق هسفن هل تعوطف # : لرقي ذإ | « هيخأل هلتق دعب مدآ ينبا دحأل لجو زع هللا هارأ اميف

 اتليواي لاق هيخأ ةأوس يراوب فيك هيريل ضرألا يف ثحبي اًبارغ هللا ثعبف نيرساخلا نم حبصأف
 ( "78-1 : ةدئاملا ) « نيمدانلا نم حبصأف يخأ ةآوس يراوأف بارغلا اذه لثم نركأ نأ تزجعأ
 كلذ نتن كلذ لالخ يفو ... ١ : لاقف وه هتارابعب هتاذ دهشملا مدقف ليفط نبا راس بردلا اذه ىلعو
 ىتح نالتتقي نابارغ هرظنل حنس مث ؛ هاري الأ دوو « هنع هترفن تدازف ؛ ةهيرك حئاور هنم تحافو , دسجلا

 تيملا كلذ اهيف ىراوف , ةرفح رفح ىتح ضرألا يف ثحبي يحلا لعج مث , اًنيم رخآلا امهدحأ عرص
 هلتق يف ءاسأ ناك نإو ؛هبحاص ةفيج ةاراوم يف بارغلا اذه عنص ام نسحأ ١ : هسفن يف لاقف «بارتلاب
 « بارتلا اهيلع اثحو ,همأ دسج ىقلأو ةرفح رفحف , (يمأب لعفلا اذه ىلإ ءادتهالاب قحأ تنك انأو « هايإ
 .( 775 ص ناظقي نب يح)

 ىتح ملعن اميف يخيرات ليلد هديؤي مل ركذلا ةفلاس نينرقلا يذ ةصقب ليفط نبا رث رثأت ناك اذا هنأ ىلع
 نب يح ةصق امهب لمتكت نيتللا « لاسبأ»و « نامالس ١ يتيصخش نأ اهيف كشال يتلا ةقيقحلا نإف ٠ نآلا
 نب نينح اهمجرت «  لاسبأ ١ و «نامالسا - امهيمساب ةصق نيتيصخشلا نيتاهلف ؛ هعنص نم اتسيل ناظقي

 ناونعلا سفنب ىرخأ ةصق ةمثو .2*الانيس نبا لئاسرب ةقحلم يهو « ةيبرعلا ىلإ ةينانويلا نم قاحسإ

 : (ه1755١-م1954 «ةيدنه ةعبطم : ةرهاقلا) ؛ىلوألا ةعبطلا ءانيس نبا ؛تايعيبطلاو ةمكحلا يف لئاسر عست (05)
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 000 ا لا لا ا 001

 نيب نأ الإ . 2*يناجزوجلا ديبع وبأ هذيملت هفيناصت تسرهف يف اهتبثأ ٠ هسفن انيس نبا ىلإ بسنت
 ةينانويلا ةصقلاف ؟ دشأ ائيابت ليفط نبا اهغاص يتلا ةصقلا نيبو امهنيب نأ امك « انيب اًفالتخا نيتصقلا

 هركي ناكو « رصمو نامورلاو نانويلا ضرأ مكحي كلم نامزلا ميدق يف ناك هنأ اهتصالخ ةمجرتملا

 نأ ةرورضب هيلع راشأ يأرلاب هيلع ريشيو همزالي ناك يذلا ميكحلا نأ الإ ٠ جوزتي ملف ءاسنلا ةرشاعم

 ىمسو « ةأرما رشابي نأ ريغ نم انبا اهب بجنأ ةليح ربدو « هكلمو همكح ثري « هبلص نم دلو هل نوكي
 « لاسبأ » ىعدت « اهنبلب هوذغت « ةنس ةرشع ينامث تنب ةليمج ةأرماب هل اوءاجو « نامالس » نبالا اذه

 ةدم متأ املف « هتيبرتو هعاضرإ ىلع لاسبأ تماق يذلا ديلولا نبالا اذهب اديدش اًحرف كلملا حرفو

 كلملا ىأر املف « اهب هفغش ةدشل « كلذ نم يبصلا عزجف « اهنيبو هنيب قرفي نأ كلملا دارأ عاضرلا

 رثكأ يف اهمزالي ناك ىتح « اهل هقشعو هتبحم تدتشا املف « يبصلا غولب نيح ىلإ امهكرت هنم كلذ
 نامالس ىضفأو « ءاسنلاب قلعتلا ةبغم نم هرذحو «كلذ نع عالقإلاب كلملا هوبأ هحصن « تاقوألا

 افسأ كلملا فسأو « هب اهكسمتو « اهب هكسمت هغلبي نأ هنم تبلطف « هيبأ نم هعمس ام لكب لاسبأل

 نأ اررقف « لاسيأو نامالس ربخلا غلبو « لاسبأ كلهي نأ يف ءامكحلا رواشو « كلذب ملع امنيح (ديدش

 نأ ليحلا نم ةليحب عاطتسا كلملا نكل « كانه انكسي و برغملا رحب ءارو ام ىلإ كلملا نم ابرهي
 ىلع امهآرف « يرحس هبش راظنم نم امهيلع علطاو امهيلع ءاقبإلا عم « هيف امه يذلا عضوملا قرحي
 دوعي نأ يف المأ امهرمأ لمهأو « هيفكي امب امهنم دحاو لكل رمأو « لاحلا قيضو ةبرغلا نم لاح أوسأ

 « دشأ وه امب امهباقع ررقو « كلملا بضغ نامزلا نم ةدم كلذ ىلع ىضم نأ املف « قحلا ىلإ يبصلا

 يبصلا كردأو « هيلإ لوصولا نم نكمتي نأ نود هيلإ قوشلا ةدشو هبحاص ةيؤرب امهالك بذعتي نأ وهو

 هذه ريثأتبو « لاسبأ نم اهب صلختيل ىرخأ ةليح كلملا رشابو « ارفغتسم كلملا ىلإ داعو « هبنذ
 ميكحلا باجتسا دقف اهب قلعتلا ديدش ناك املو نامالس اجنو لاسبأ تقرغف « رحبلا ىلإ اعم الزن ةليحلا

 ةروص موي لك ىري نامالس ناكف « مايأ ةدم اهتاولصو ةرهزلا ةيعدأب لغتشاو « اهتروص ةيؤر يف هتبغرل
 يه « لامجلاو نسحلا ةقئاف ةبيجع ةروص ترهظ نيعبرألا موي ناك املف « هسلاجتو هيلإ ددرتت لاسبأ

 هذه الإ ديري ال هنأب ميكحلا غلبأ هنإ ىتح لاسبأ بح هاسنا اميظع افغش اهب فغشو اهبحأف ةرهزلا ةروص

 ةبحملا ةرودك نم افصو هلقع حصو « اضيا ةروصلا هذه بح هبلق نع لاز نأ ثبل ام هنكل « ةروصلا

 . 08) ةمكحلا ماقم نع ةعداخلا

 اهمجرت يتلا ةصقلا ىلع ًقيلعت اهقاس يتلا انيس نبا ةرابعل هحرش يف ءاج دقف يسوطلا نيدلا ريصن هيلإ راشأ ام اذه (01
 0 0 يقل يح امهنب ةياثلا ةصقلاو ناسف رشلا اله يرحب عيال عقو هنا قايم ني. نينح

 الإ تسيل اهضرع يتلا ىلوألا ةصقلا نأ ركذلاب ريدجلاو « انيس نبا فيناصت تسرهف يف اهدروأ يناجزوجلا
 . 1١58-/177 ص . قباسلا ردصملا : نينح اهمجرت يتلا ةصقلل ًاقيقد اصيخلت

 . ١198-118 ص « تايعيبطلاو ةمكحلا يف لئاسر عست (5)
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 لسا ا اسال ااا ع ام اس اساس ااا اع ااا اا اا اع سام ا األ ام اب ها ا ةيسلدنألا ةبرجتلا يف يصصقلا لايخلا

 تادف قباسلا ناونعلا سفنب « انيس نبا هخيش ىلإ يناجزوجلا ديبع وبأ اهبسن يتلا ةصقلا امأ

 نبا تاراشا حراش يسوطلا نيدلا ريصن هب ضهن يذلا اهزومر ليوأت كلذب دهشي « فلتخم ىوتحم
 ىوق ىلإ رظنلا يف انيس نبا جهنمل اقبط « اًيفسلف اًفيظوت ةفظوم اهنأ نع حوضوب فشكي وهف ٠ انيس
 صيخلت وه امنإو « انيس نبا ةغلب سيل دوجوملا صنلاو « هلخادب لمعت يتلا ةفلتخملا هتاكلمو ناسنإلا

 دقو ,5*2 خيشلا ةرابعب ةصقلا دروأ ول -لوقي امك ةلاطإلا نم هفوخ هيلإ هعفد « نيدلا ريصن لمع نم
 ىتف ناكو انس امهرغصأ لاسبأ ناكو نيقيقش اناك « لاسبأ ١ و « نامالس ١ نأ صيخلتلا اذه ىف ءاج

 اهبرأم لانت يكلو « هتأرمأ هتقشعف « هيخأ تيب يف ىبرت « اًفيفع اعاجش اًبدأتم ًالقاع خيرا يبرم

 ىتح لاسبأب نامالس ةأرما تلخ نإ امو « هؤانبأ هنم ملعتيل « هلهأب هطلخي نأ نامالس ىلإ تحوأ

 نوكيل اهتخأ هجوزي نأ نامالس اهجوز ىلإ تزعوأ ذئتيحو « اهنع ضرعأو اهنم رفنف « اهبح هل ترهظأ

 ةليلو ؛ هيف اهكراشتل هنم اهتجوز امنإو « اهل اصلابخ سيل لاسبأ نأ اهتخأ تمهفأو « اهدي ةضبق يف
 ىلإ لاسبأ ىوأ املف « ةليللا كلت يف ميغ ءامسلا يف ناكو « سورعلا اهتخأ شارف يف تتاب فافزلا

 نوكت نأ كشف « اهردص ىلإ همضتو هقناعت سورعلا بايث يف ةركنتملا نامالس ةأرما تذخخأ « هشارف

 هجو فشكناف « ءامسلا يف قرب ضموأ ةظحللا كلت يفو « كلذ لعفت يتلا يه ةييحلا ركبلا هسورع

 برحلل هجورخ ةرورض يف هاخأ حتافو « ءيش ىلع يولي ال اهدنع نم لاسبأ جرخف « نامالس ةأرما

 « ضرألا هجو ىلع ىلوتسا نينرق يذ لوأ ناكو » ارحبو ارب «برغلاو قرشلا يف ةديدج دالب حتفو
 « هعم ىلوألا اهتريس تداع نأ تشبل ام اهنكل « هتيسن دق نامالس ةجوز نأ بسح نطرولا ىلإ داعاملو

 « هنع اولختف « هدض شيجلا داوق عم ترمآت اهنأ الإ « مهلاتقل جرخف «هيخأل ودع رهظ دق ناكو « ىبأف

 « شيحولا تاناويح نم ةعضرم هيلع تفطعف « هوكرتف تام دق هنأ اوبسحو «حارجلا هيف ءادعألا نخثأف

 نأ دجوف نامالس ىلإ داعو « هتيفاع درتساو ءىرب نأ ىلإ كلذب ىذتغا ىتح « اهيدث ةملح هتمقلأو

 ىلع هب ضقناو شيجلا لاسبأ دعأف « لاسبأ تومل نزحلا هبكر دقو «هولذأو هب اوطاحأ دق ءادعألا

 معاطلاو خباطلا عم ثرمآت هتأرما نكل « هيخأل كلملا أيهو « مهميظع رسأو ( مهدلبق ؛ ءادعألا

 يجاني ذخأو « هينواعم دحا ىلإ هب دهعو « كلملا يف دهزو كلذل نامالس متغاو تامو مسلا هايقسأف

 ةأرملا : اعيمج ةرماؤملا فارطأ ىقسف رمألا ةيلج ىلع هبر هعلطأو « ءوسلا هنع فشكي نأ هوعديو هبر

 . اقافو ءازج مسلا نم هاخأ اوقس ام معاطلاو خباطلاو

 يف لسرقسا نأ  ةقباسلا ةينانويلا اهتيمسو ةصقلا هذه نيب فالخلا هجو نايبت ليبس يف - ديرأ الو
 ةصقلاف « اهيلع تلمتشا يتلا ثادحألاو تايصخشلل يسرطلا نيدلا ريصن اهدروأ يتلا ثاليوأتلا ركذ

 , ١الا/ : قباسلا ردصملا (69)

5 



 تاءاطعلاو تابلقتلا نم نورق : سلدنألا 0

 ءانيس نبا دنع يفسلفلا ركفلا بناوج نم بناج نع ريبعتلا يف زمرلا ىحنم وحنت ةيفسلف ةصق انركذ امك
 ؛ «لاسبأ»و « نامالس ١ يتيصخشب اهنم يفتكن انإف تاليوأتلا هذه نم ضعب ركذل ةرورض ةمث ناك اذإو

 ةموظنم لخاد نيزمر انه نالكشت امهو « ليفط نبا امهراعتسا ناتللا ناتديحولا ناتيصخشلا امهنأل

 لاسبأو « ةقطانلا سفنلل زمر نامالسف ؛ لقألا ىلع « انيس نبا حراش رظن ةهجو نم « ةلماكتم ةيزمر
 ىلإ ىقرتت تناك نإ نافرعلا يف اهتجرد وهو « ادافتسم ًالقع لصح نأ ىلإ يقرتملا ريظنلا لقعلل» زمر

 .09(2(لامكلا

 «اًيمالسإ زمر نيلجرلا الك ىحضأف « لبق نم انيأر امك « ليفط نبا دنع امامت ريغت عضولا اذه
 اعم اتبثأ دقل كلذ يف انيابت نثلو « يمالسإلا رظنلا جهنم يف نيهاجتا نم هاجتال زمر « ىرخأ ةرابعبوأ
 ناك دقو « ةلمعلا يهجو فالتخاب هبشلا بيرق ذئنيح امهفالتخاف « اهلماكتو ةيمالسإلا ةيؤرلا ةباحر
 اذهو ؛ ناظقي نب يح ةبرجتل ماعلا قايسلا عم ماجسنالا ةياغ نيمجسنم ليفط نبا لبق نم ميدقتلا اذهب

 دافأو ءاهسبتقا ةيجراخ رصانع ىلع هتصق يف زكترا نإو ليفط نبا نأ وهو « قبس ام ديكأت ىلإ انب يهتتي

 اننأب كلذ ىلع نيكردتسم . ادرفتم ًالمع اهنم لعج ام هلايخو هركف ضبن نم اهيلع ضافأ هنإف « اهنم
 رثإ يف ىلاوتت ثادحأ ةياكح ىنعمب « ةملكلا كلتل ماعلا موهفملا ينعن امنإ ةصقلا مسا اهيلع قلطن نيح

 ىلإ نوكت ام برقأ يهو « فقوم وأ ةيضق مهعمجت «٠ صاخشأ ةدعوأ دحاو صخشب ةطبترم « اهضعب

 نأ ةظحالم عم 2 «ثدجلا ةياور ١ لباقم يف « ةيصخشلا ةياور ١ مساب كلذ دعب داقنلا ىدل فرع ام

 يف ىفخيو قدي هنكل « اعم ةياهنلاو ةيادبلا يف ايوق احضاو ودبي - قحب سموغ لاق امك _ صقلا رصنع
 هنم لقتني مث « هلوح نم ةعيبطلا ملاع لمأتب « يح ٠ هيف لغشني يذلا ءزجلا وهو « اهنم طسوألا ءزجلا
 كلذ عمو . ةصقلا تاحفص مظعم قرغتسا ام وهو « ىلعألا توكلملاف « ةعيبطلا ءارو ام ملاع ىلإ

 يف ةصق ريخخ « ةيديرجت ةيركف اياضق نع قفدتملا سلسلا اهريبعتبو صقلا نم ىوتسملا اذهب ءدعت
 ١19 هلاعلا تاغل ىلإ تمجرت امك نيثحابلا ةيانع كلذب تقحتساو 2١ اًعيمج ىطسولا روصعلا

 . ةفلتخملا

 . ١ال6 : قباسلا ردصملا ("4:)
 )١(. شماه ١١ : قباسلا عجرملا « لاله يمينغ دمحم (1)

 قحلم 507-557 : ١ ح ( يناملألا صنلا ) ناملكو ربل يبرعلا بدألا خيرات : اهيلإ تمجرت يتلا تآغللا يف رظنا (17)
 , م" ما : ١

 "هه



 ااا اس ا ااا اا ا ااا ااا ااا اح اح ااا اع اح ااا اا ا ةيسيلدنألا ةيرجتلا يف يصصقلا لايخلا

 عجارملاو رداصملا

 : ينيرتتشلا نسحلا وبأ « ماسب نبا

 «لوألا دلجملا لوألا مسقلا ؛ سابع ناسحإ روتكدلا قيقحت « ةريزجلا لهأ نساحم يف ةريخذلا

 . ثد.د « ةفاقثلا راد : توريب

 : رحب نب ورمع نامشع وبأ ١ ظحاجلا

 : يبلحلا يبابلا ىفطصم : رصم « ١ ج «ةيناثلا ةعبطلا نوراه مالسلادبع قيقحت « ناويحلا

 : يلع وبأ « انيس نبأ

 . 1954 « ةيدنه ةعبطم : ةرهاقلا « ىلوألا ةعبطلا « تايعيبطلاو ةمكحلا يف لئاسر عست

 : ىفطصم « ةعكشلا

 . 191/8 « نييالملل ملعلا راد : توريب « ةعبارلا ةعبطلا « هنونفو هتاعوضوم : يسلدنألا بدألا

 قيقحت « ( يدرورهسلاو ليفط نباو انيس نبال ناظقي نب يح) ةعومجم نمض « ناظقي نب يح

 . ت . د « فراعملا راد: ةرهاقلا « ةثلاثلا ةعبطلا « نيمأ دمحأ

 : يمينغ دمحم « لاله

 « رشنلاو ةعابطلل ةيرصملا ةضهنلا راد : ةرهاقلا« ةفالخلا طوقس ىلإ حتفلا نم نراقملا بدألا
 .اثضاد

 بتكلا راد : توريب «ديمحلا دبع نيدلا يبحم دمحم قيقحت « نامزلا عيدب تاماقم حرش

 : لا «ةيملعلا

 : دمحأ « لكيه

 « فراعملا راد : ةرهاقلا « ةعباسلا ةعبطلا « ةفالخلا طوقس ىلإ حتفلا نم يسلدنألا بدألا
54 . 

 - 1140, آه , طع 815م ه4 طع 710961 (8عأ5ؤنع0 زص طءاتعقتت 8001كق ) 1972 .
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 سلدنألا ةروص

 ناديز يجروج تاياور يف

 دمحم ميهاربإ ديمحلا دبع : روتكدلا





 تاءاسطعلاو تابلقتلا نم نورق : سلدلألا 2020-20-2 02 2 0 سس ع ع مع م عع ع ع

 ناديز يجروج تاياور يف سلدنألا ةروص

 (*ادمحم ميهاربإ ديمحلا دبع :روتكدلا

 بيترتلا بسح يه « تاياور ثالث ناديز ىجروج ردصأ « سلدنألا يف برعلا خيرات لوح

 . م1954 ةنس تردص دقو « سلدنألا حبق - أ

 . اضيأ م1555 ةئنس تردصو « نمحرلا دبعو لراش - ب

 . م1959 تردصو « رصانلا نمحرلا دبع ا

 نيب ءاقللا ةظحل وهو « يمالسإلا خيراتلا يف اجرح اًمطعنم تاياورلا هذه نم ةياور لك لوانتتو

 قلقو « راكفألا يف عراصت نم ةيماردلا ةظحللا هذه لثم نع جتني امو نيتعراصتمو نيتفلتخبم نيتراضح

 راصتناب ىهتنا يذلا امهنيب عارصلاو «طوقلاو برعلا نيب ىلوألا ءاقللا ةظحل لثمت ىلوألا ةياورلاف

 . دايز نب قراط

 . يقفاغلا نمحرلا دبعو « اسنرف كلم لراش نيب عارصلا لّمت ةيناثلا ةياورلاو

 . هتكلمم سيسأتب ىهتنا يذلاو ةجنرفلا دض رصانلا نمحرلا دبع عارص لثمت يهف ةثلاثلا ةياورلا امأ

 "1 2 18140185 01 فلس ف1 خ15 2017/1215 07

4110417 050150115 
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 0همصعتع تدتلدم ىعمذع اطععع همدعاك هد هلحفسلقلسو . 1طعزن هععع مدطاتقطعل ذص 6

 10110 جلمو طاقأمة عدل ةعوانع7 66 :

 . ةيبرعلا رصم ةيروهمج « اينملا ةعماج « ةيبرعلا تاساردلا ةيلك ديمع « هاروتكد 4
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 تح داع حو أ مام ماس لماع تح ا ل ع انا سدح األ كدا وير درج بج ترج اج اج كنا حج ناديز يجروج تاياور يف سدلدنألا ةروص

 1. 1ع © هطوتاتع5أ 01 31 ثطلهلانك , مانطانمطعل ص 04

 2. تطقماع ةصل 'فطلتا ظفطصسقم , ماتطاتمطعل خاض 1904.

 3. ' هطلت 1 جطسصقنم 1-21لةمذ# , ماتطاتخطعل زنط 1909.

 ررعرو 2051 ه2 اطعدع اطععع لعمل رىتنط ه هيتاتعدل اهصل محقتلع ذص اطع 38نكاتست طقكأمون 01

 هلح فت لهلان5 راع 2202 علاق 01 معمل اع [عاج ءعر اسم لك عنعمأا ههل طمواتلع ءدلطت عوز طع

 رعواد1ا5 01 اطعدع لعدسماتع ءمعماتما عت هج طع اصاع]] ةعاتقل دامنعقعاع ةمل اطعتع عللععأ هد اطع
 1ةطعلع ه1 طع قطمطتتات1 7

 "1ع 21151 201] ؟عمرعوعماك اطغع قعوأ ءلعمادساعم طعاجبءعو اطع ةعوطو ( 384دئاتسق) ةقل طع

 0هاطو زر اطغ دانتت ععاع اطوغ ةمذاتعل ع20ع0 هتنط همطواتعذأ 05 15عته ةضل اطع ؟تاعامرب 0 '1ةمالع

 1ص 21:30 .

 "1ع 3ععمالتل 209آ 15 ةطمادأ طع نمدكااعأ طعاج معد نطقت 3ةكدملع طع 2ظعصعط 854هدمععط

 خنت ةطلاتا]-1؟ةطتتتقنلل 21- طمس

 1ع ةنطزععأ 01 طع اطتغل مم9عآ1 15 اطع ةاتنععاع 0[ ةهطلمآ- ظمطسمم ة1-ظ]لةمأع 3ةعقمتصمأ

 طع 2ءوصلعد ؟طتعط ء20عل0 زد طع ةداقطاتكطسعاما 01 طقم آلت علمت .
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 تاءاطعلاو تابلقتلا نم نورق : م0 0 000001
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 شويج نيب تبشن يتلا ةكرعملا ناديز يجروج فصي « نمحرلا دبعو لراش ٠ هتياور ةياهن يف

 تحت لوقيف « لراش ةدايقب هسنرفلاو ةجنرفلا شويج نيبو « يقفاغلا نمحرلا دبع ةدايقب نيملسملا

 ةغلو اسنج نافلتخي امهو « نيشيجلا كنيذ ىلإ رظناو « موجهلا لبق ةهينه فق :١ ( برحلا ) ناونع
 ايسآ يصاقأ نم امهدحأ عمتجا . اًبدأو اًقلخ نادعابتيو « اًسبلمو ابرشمو امعطم نانيابتيو « اًئيدو

 هدرب اودوعتي مل ميلقاو « لبق نم اهوؤطي مل دالب ىلإ « مالسإلا ريغ اهعمجي ال ىتش ممأ نم « ايقيرفاو

 مهتايارو « دولجلا نم ذوخ مهسوؤر ىلعو « دولجلا نم مهعردأ الاجر مهمامأ اوأر دقو « هرطمو
 ائمز اوضق دقو « ةفلتخم لئابق مهو ابوروأ لامش نم نورخآلا ءاجو . ةينارصنلا تاراش اهيلع ةليطتسم

 . ١54( ص) « ضعب ىلع مهضعب مايقلا يف

00 

 تسيل ىهف « يسلدنألا خيراتلا نع ناديز تاياور مهفل ًالخدم ُنوكي نأ نكمي سابتقالا اذهو

 تاياور تسيل ىهو « ةياور لك عم رركتي يذلا يسيئرلا ناونعلا ركذي امك «مالسإلا خيرات تاياور»
 كلت نم ةياور لك فالغ ىلع يتأت يتلا ةيعرفلا نيوانعلا يحوت امك ةقيقدلاو ةريغصلا ليصافتلاب ىنعُت

 . اكولسو اًنيد نيتفلتخم نيتراضح نيب عارصلاو ءاقللا دصرت تاياور ىلوألا ةجردلاب ىه ؛ تاياورلا

 ولف

 بسح اضيأو « رودصلا خيرات بسح يه ؛ تاياور ثالث يسلدنألا خيراتلا نع ناديز ردصأ دقو

 : يتآلاك . يخيراتلا بيترتلا

 , اهلاوحأ فصوو « يمالسإلا حتفلا لبق اينابسإ خيرات نمضتت ١ : دايز نب قراط وأ سلدنألا حتف ١

 ةنس ىلوألا اهتعبط يف تردص دقو« « طوقلا كلم كيردور لتقمو « دايز نب قراط دي ىلع اهحتفو

 .م 50.

 ««سروتا راوجب راول رهن فافض ىلإ « اسنرف دالب يف برعلا حوتف نمضتت :١ نمحرلا دبعو لراش ١
 «برعلا نيحتافلا دصل لترام لراش ةدايقب مهيدصتو 2 كانه جنرفإلا فلاحت نم ناك امو

 . م 1909 ةنس ىلوألا اهتعبط ىف تردص دقو

 55١



 ءاس م همم هم م مم هم مع هم هم م م مس د هع دعم مع م سس م د مم هع هس هس مان تمام اع ام لم ناديز يجروج تاياور يف سلدنالا ةروص

 نمز يف « اهلهأ تاداعو اهتراضحو سلدنألا دالب فصو ىلع لمتشت » : رصانلا نمحرلا دبع

 ةعنملا نم هتلود هيلإ تغلب امو « (ه 75٠ ىلإ ٠١ نم) يومألا رصانلا نمحرلا دبع ةفيلخلا

 « ايادهلاب ابوروأ كولم دوفو لابقتساب لفتحي ناك فيكو « ةمخفلا روصقلا نم هانب امو « ةدايسلاو
 . « مكحلا هيخأ نود هسفنل دهعلا ةيالو بلطي هللا دبع هنبا جور نم ناك امو

 . م 19:9 ةئس ىلوألا اهتعبط يف تردص دقو
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 امهئيب روديو 3 ناتفلتخم ناتوق اهيف يقتلت « ةجرح ةيخيرات لحارم لثمت تاياورلا هذه نأ حضاوو

 خيراتلا نع الو « هدحو يسلدنألا خيراتلا نع نوكي نل « تاياورلا هذه نع انثيدح نإف انه نمو

 ملو ٠ ىرخألا امهنم لك عراصت نيتوق امهرابتعاب « اعم نيخيراتلا نيذه نع امنإو « هدحو ينابسإلا
 عارصلا لظ لب « يسلدنألا خيراتلاب هنومسي ام ةيادب يأ ؛ برعلا راصتنا دح دنع امهنيب عارصلا أدهي

 . دالبلا كلت يف برعلا ناطيتسا ةدم ىه (ه 84/2 97) نورق ةينامث ةليط !رعتسم

 وأ « يميداكإ ثحب ةروص يف اًنايحأ ىدّبتيو « نآلا ىتح (رمتسم لازيال عارصلا اذه نأ ينظ يف لب

 . عارصلا اذه نم ةيفخ (راثآ اهءارو يفخت « ةيسايس ةكرح

 نيب ليوط عارص نم ةحفص وه « ديزت مأ نورق ةينامث رمتسا ءاوس « عارصلا اذه نأ ىلإ ليخي لب
 : نايقتلي الو برغ برغلاو قرش قرشلاف ؛ نيتراضحلا نيب عزنملا فالتخال برغلاو قرشلا ةراضح

6( 

 نالمعي الظو « نيعراصتمو نيلباقتم نيروحم نع ةساردلا هذه يف ثدحتنس ائئإف انه نمو

 . يسلدنألا خيراتلا لباقم يف ينابسإلا خيراتلا روحم امهو , ناديز تاياور يف امهلمع

 ةيبوروألا ةراضحلا نورصاني وأ نومتني نمم امهريغو جنرفإلاو طوقلا ينابسإلا خيراتلاب ينعنو
 . نيملسملاو برعلا روحم يسلدنألا خيراتلاب ينعنو « لوأ روحمك

 ةيخيراتلا ةيحانلا ىلإ فرحنت « ةصقان ةساردلا حبصت هنودب « اًثلاث اروحم فيضن نأ يغبني هنأ ىلع

 . ةيبدألا ةيحانلا نع دعتبتو « ةيراضحلا وأ

32 



 تاءاطعلاو تابلقتلا نم نورق : سلالألا 2-2-2-2 2-2 م م م سا ا م نام هع عع نم

 نإ اًمح : يئاور راطإ لالخ همدّق لب « اًيراع ناديز هروصي مل نيلباقتملا نيروحملا نيب عارصلا نإ
 فيضيو « اهروحيو « اهفرخزي هئثكلو « ةيقيقح ءامسأو « ةيخيرات ثادحأ ىلع دمتعي راطإلا اذه

 ىلإ هيدي ىلع ةياهنلا يف خيراتلا لوحتيو « ناكم ىلإ ناكم نمو « رصع ىلإ رصع نم اهلقنيو ءاهيلإ
 . يخيراتلا ملاعلا ىلإ يمتني امم رثكأ يئاورلا ملاعلا ىلإ يمتني « فلتخم ءيش

 لالخ رئانتت « يسلدنألا روحملاب مأ ينابسإلا روحملاب قلعتت تناك ءاوس « ةيخيراتلا ثادحألاو
 يتلا ىهف ةفلتخملا ثادحألا امأ ٠ ةسيئرلا تايصخشلا ناسل ىلع اضرع ينأت دقو « ناديز تاياور
 ةعئاشلا تاياورلا نم عون ىلإ « ناديز دنع ةيخيراتلا تاياورلا لوحت داكتو « ةياورلا ةحاسم ىلع رطيست
 . بحلاو تارماغملا لوح رودت يتلا

 نم وهف صاخ عون نم ةيمهأ ٠ ينفلا لكشلاب متهي يذلا ثلاثلا روحملا ىلع يفضي اذه لكو
 ىرخأ ةيحان نم وهو « ةيراضحلا وأ ةيخيراتلا تامولعملا ةيدرس يف ىدرتت نأ نم ةساردلا يمحي ةيحان

 . ناديز يجروج تاياور يف ةحاسلا ىلع رطيست « ةفلتخم ثادحأب متهي

)0 

 نأ نم ةيمهألا هذه عبنتو « نيتمهم نيتظحالم حرطن ٠ تاليصفتلا يف لاغيولا لبقو ةيادب

 . ناديز يجروج تاياورل ةحرتقملا ةيؤرلا نالكشت اعم نيتظحالملا

0( 

 , (ه 9؟) دايز نب قراط دي ىلع يبرعلا حتفلا ذنم دتمت « ةليوط ةرتف لوانتت ثالثلا تاياورلا هذه

 خيراتلا يف راهدزالا ةلحرم لثمت ةرتف ىهو . (ه )١0٠0 رصانلا نمحرلا دبع مكح لاوز ىتح يهئتنتو

 مكحلا لاوزب تهتنا يتلا « ةيخيراتلا لقالقلاو ةمذرشلاب زيمت يذلا فئاوطلا رصع لبق يسلدنألا

 . ىلوألا ةظحالملا ىه كلت . اينابسإ ىلإ سلدنألا نم مسالا رييغتو «يمالسإلا

)00( 

 : ةجرح لحارم ثالث نيب ةعزوم ناديز تاياور اهتطغ يتلا ةرتفلا هذهو

 . طوقلا نابسإلاو برعلا نيب ءاقتلالا ةظحل لثمت :ىلوألا ةلحرملا

 ذي



 ناديز يجروج تاسياور يف سلدنألا ةروص

 .جنرفولاو برعلا نيب عارصلا اهلثمي : ةيناثلا ةلحرملاو

 ةلحرم ىهو « يسلدنألا خيراتلا يف راهدزا لحارملا دشأ ربتعت ةلحرم ىلإ ريشت ىهف :ةئلاثلا امأ

وه زيمتمو لقتسم رصع ةيادب نوخرؤملا اهربتعي يتلاو ١ رصانلا نمحرلا دبع مكح
 ةفالخخ  رصع 

 . ةيناثلا ةظحالملا ىه كلتو . « ةبطرق ةرامإ) رصع نع لاحب لقي ال « «ةبطرق

)09( 

 لكب امهنم لك دوزتت نيتراضح نيب عارص « ةريثم ةلاح ناجتتيف « اًعم ناتظحالملا ناتاه لخادتتو

 « يبرعلا بناجلا نم ةيموقلا ةعزنلل ةريثم ةلاح هسفن تقولا يف ىهو : يخيراتلا لقثلا نم كلمت ام

 اهيف لواحي يتلا ةنهارلا ةلحرملا كلتك « روهدت ةلحرم يف تاياورلا هذه لاثمأ بتكت امئيح ةصاخو

 يخيراتلا ضرعلا لجأ نم ال « ميدقلا خيراتلا يف اهنوسمتلي يتلا راهدزالا تالاحب ثبشتلا برعلا

 راطخألا ةهباجم عيطتست ىتح ةرصاعملا لايجألا ىدل ةيموقلا حورلا ثعب لجأ نم نكلو . بسحف
 . ةيجراخلا تايدحتلا نم مراعلا نافوطلا ءازإ كسامتلا لقألا ىلع وأ « ةيجراخلا

(00١) 

 بادآلا ةسارد يف ةصاخ « ةيملعلا تاساردلا يف اًرفنم اًئيش يموقلا ضرغلا نع ثيدحلا ودبي دق

 نيب دعابت يتلا رصانعلا ىلع ركرت الو ٠ بوعشلا نيب برقت يتلا ءايشألاب ىنعت يتلا « ةنراقملا

 .بوعشلا

 00غ(

 نم « نييملاعلا باتكلا نم ريثك دنع هدجن رمأ وهف « اضوفرم وأ ابيعم ائيش سيل يموقلا فدهلاو

 لجأ نم ال « ةيخيراتلا ةياورلا نوبتكي نمم مهريغو « ساميد ردنكساو توكسرتلاوو ريبسكش لاثمأ
 . ةيموقلا ةوخنلا ثعب لجأ نم نكلو « بسحف ةعتملا سامتلا وأ « خيراتلا ضرع

000 

 « يسلدنألا خيراتلا ءاحيتسا ىلإ برعلا نييئاورلا نم اريثك عفد يذلا وه يموقلا روظنملا اذه لعلو

 لايجألا مامأ ةلاحلا هذه ضرع نكميو « اياونلا لخادتتو ؛ لالظلا اهيف طلتخت ةريثم ةلاح لثمي رهف
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 ةيحانلا نم خيراتلا ةربع صالختساو )2 ةيحان نم يجراخلا نافوطلا ءازإ كسامتلا فدهب « ةرصاعملا

 . ةيناثلا

 حتتف ١ ةياورو « مراجلا يلعل ' مّنلملا سرافلا ١ ةياور نيب ةنراقملاب يفتكن نكلو « لقتسم باتك

 . ناديز يجروجل « سلدنألا

 2 اينايسإل برعلا حتف لعجي ناديزف 2 فلتخي ضرغلا نكلو 2 ةدحاو ةرتفل ناضرعتت ناتياورلا

 دعاسف « اينابسإ كلم عم فالخ ىلع ناك يذلا ؛ ةتبس مكاح نايلوي ىلإ ىلوألا ةجردلاب دوعي امنإ

 مراجلا ضرغ نكلو « نيينابسإلا دنع فعضلا نطاوم ىلع مهلدي شيجلا يف مهعم راسو برعلا
 . ناديز ىلع درلل اصيصخ هتياور فلأ دق هنأ ئراقلل لّيخي ىتح « اًمامت كلذ نع فلتخي

 « اينابسإ اوحتفي نأ برعلا عاطتسا امل ىرت امك هالولف « نايلوي اهيبأ عينصب رختفت ادنرولف نا

 ةعبرأب رصم حتف امنيح صاعلا نب ورمع شيج عم نايلوي ناك لهو ١ : اهبيجي « مثلملا سرافلا ١ نكلو
 . « فالآ ةعبسب سرفلا حتفل راس امئيح صاقو يبأ نب دعس عم نايلوي ناك لهو , لتاقم فالآ

008 

 عم امامت ضقانتت « تاحيملتو تازمغ مامأ قيرطلا حسفيل « ناديز دنع ىراوتي يموقلا فدهلا نإ

 . نييملاعلا باتّكلا دنع اهارن امك « ةيخيراتلا ةياورلا فادهأ

 يتلاو ٠ روطسلا ءارو ئراقلا اهطقتلي يتلا تاحيملتلا اهنكلو « ةرشابم كلذ ناديز ركذي ال دقو

 . اهروفس ةلاح يف لدت امم رثكأ اهرتست ةلاح يف لدت

 « نيفلتخملاو نيلباقتملا نيشيجلا نع ناديز هيف ثدحتي اصن ١( ٠ /مقر) ةساردلا كلت لوأ انركذ

 لالخنو . نيشيجلا نيذه نيب ءاصقتساو ةلادعب نزاوي « ايعوضوم اًقباس هانعطتقا امك صنلا ودبي دقو

 .(اذك) ضرغلا هدنع يفتني بتاك ةيؤر

 : ةيلاتلا رطسألا اهيلإ فاضأ ام ناعرس ذإ ؛ ىه امك ةروصلا كرتي مل ناديز نكلو

 ناسنإلا هب صخ يذلا عشجلا ريغ اًببس تيأر امل , لاتقلا كلذ ىلإ تعد يتلا بابسألا تربتعا اذإف

 ناناويح عزانت اذإو . هعون نم رخآ برس لاتقل عمتجي ناويحلا نم برسب عمسن مل اننإف « ناويحلا نود
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 ناسنإلا امأو ٠ ماصخلا يف ناروذعم امهف اهب هعوج دس امهنم لك سمتلي . ةمقل ىلع ناعزانتي امنإف

 بلطي امنإو ٠ عبش ىلع الإ هلتق ىلع مدقي ال وه لب , مهولا ريغب هنع ريعي ال ءيش ىلع هاخأ لتقي هنإف
 ص نمحرلادبعو لراش) « انشطع يوري الو ٠ عوج دسي ال لكو ؛ دجملا وأ ةرهشلاو ةدايسلا هيمسي اًمهو

5). 

 لواحي يتلا ةيعوضوملا مغر يمالسإلا شيجلا ىلع الماحت اهفيعاضت يف لمحت رطسألا هذه نإ

 ناسنإلا نع هتياور ةياهن يف اًيفسلف اًثيدح ثدحتتي هنأ رهاظلا يف ودبي رهف « هرطسأ اهب فلغي نأ

 . كلذ ريغ اًئيش لمحي رهاظلا ءارو ام نكلو « عشجلاو

 امنإ رطسألا هذه نأ اندجول « نيمحتلملا نيشيجلا ىلع يفسلفلا مالكلا اذه قبطن نأ اندرأ ولف

 نم مهفي ال ناديزو « احتاف دالبلا ءاج يذلا وهف « يمالسإلا يبرعلا بناجلا ىلإ حيملتلا باب نم ريشت

 ! عشجلا بناج ىوس حتفلا اذه

 ءارو اهاري امك ةسيئرلا عفاودلل امكحم اصيخلت ةياورلا ةياهن يف ءاج ناديز دنع مهفلا اذهو

 سئانكلا ىتح ءيش ىلع يقبي ال بهن وهو « ةياورلا لخاد رركتت بهنلاو بلسلا تارابعف «تاوزغلا

 نإ لب «٠ يراوجلا كالتماو مئانغلا لوح الإ نوكي ال ضعب عم مهضعب « برعلا نيب عارصلاو « ةريدألاو

 ةرظن يهف بابسألا تناك ًايأو . مئانغلا ببسب نوكي امنإ ابوروأ ىلإ لغوتلاو اسنرف حتف يف برعلا لشف
 نم كلذ ريغو دجملاو ةرهشلا ءارو يرجت ةيمهو بابسأ يه وأ 2 عشجلا ىلع موقت ةيناويح بابسأ

 . هلوق دح ىلع اشطع يوري الو , اعوج دسيال ء« بذاك فيز

)20 

 انرمأ دقف « لجرلا ةيسفن ىلإ للستلا ىلإ الو « ناديز دنع ةرهاظلا هذه ريسفت لاجم يف انه انسلو

 . رئارسلا ىلوتي هللاو رهاظلا دنع فوقولاب

 ىلع رصي يتلاو « ةيبنجألاو ةيقارشتسالا رداصملاب ناديز رثأت نع فشكلاب نيلوغشم اضيأ انسلو

 . شماوهلا نم ريثك يف اهيلإ ةلاحإلا ىلع رصيو لب « هتاياور مظعم ةيادب يف اهنم ريثكلا ىلع صني نأ

 ىلإ ريشي اهضعب نإ « ةيقارشتسالا رداصملا كلت هيلإ بهذت امم دعبأ ىلإ بهذي ناديز نإ لب
 وأ « ةماهشلاو ةيسورفلا بئاج لهاجنت نأ عيطتست ال اهنكلو « مهراصتنا نم برعلا درجت يتلا لماوعلا
 . ةينامثلا نورقلا هذه ةليط برعلا هعنص يذلا يراضحلا بناجلا نع لفاغنتت

 ا
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 فوقو ىلإو « برعلل نايلوي ةنواعم ىلإ ريشي « اينابسإ يف برعلا ةصق ١ باتك يف لوب نيل يلناتس
 نم كلذ ريغو هشطيغو قيرذل نيب وأ « قيرذلو نايلوي نيب فالخلا ىلإ اضيأ ريشيو ٠ برعلا عم دوهيلا

 . اينابسإ يف برعلا راصتنا ةصق ءارو اهاري لماوع

 ناونعب ًالماك الصف دقع دق ىرخأ ةيحان نم وهف « بسحف بناجلا اذه دنع فقي ال هنكلو
 ء ةيسورفلا حورو لبنلاو ينيدلا حماستلا ىلع تماق يتلا « برعلا ةراضحب هيف داشأ «نويسلدنألا»

 . ليثم اهقبسي مل ةقيرطب مهدهع يف عاضوألا نسحت ىلإ لوقي امك  تدأ بناوج نم كلذ ريغو

 ةديقعلاو ةيسورفلا بناج امأ « ةيناويحلاو عشجلاو بلسلاو بهنلا ةروص الإ ىري ال ناديز نكلو
 كالتماو بحلا وجو تارماؤملاو تارماغملا مامأ قيرطلا حسفيل هتاياور يف اًمامت ىراوتي وهف

 . يراوجلا

 ريثم لدج يف ةساردلا عقت ال ىتح « اياونلا دنع اريثك فوقولاب نيلوغشم انه انسل « لاح يأ ىلع

 . ريثملا لدجلا هيدؤي امم رثكأ « يموقلا فدهلا ةمدخ ىلإ يدؤي جهنملا اذه نأ

02300) 

 ىلوألا هتياور يهني وهف « راشبتسا ةرظن يبرعلا حتفلا ىلإ رظني ال ناديز نأ فشتكن ةيادبلا لنم

 قيرطلا حسفتل « تلو دق ةراضح ىلع رسحتيو لالطألا ىلع يكبي « يزئانج دهشمب ©« سلدنألا حتف»
 . يراوجلاو ايابسلا لوح عازنلاو ربربلا ةراضح مامأ

 نأ يعيبطلا نم « ةحتافلاو ةبلاغلا ةراضحلا ىه ةيبرعلا ةراضحلا نإو « برعلا رصن وه رصنلا نإ

 . حرفو راشبتسا ةياهن ةياهنلا نوكت

 وهو سابوا بهارلاف ؛ قاروألا فشكيو « ةياهنلا يف جئاتنلا موقيو ٠ كلذ فلاخي ناديز نكلو
 ىلإ نايلوياي ينوعدت :١ نايلوي بطاخي يروهج توصب لوقيو « هينيع يف عمدلا رهظي ةيصخش ىرقأ
 تنأو , نامثألا صخرأب نايلوباي هتعب , تيبلا اذه مويلا ترسخ دق تنأو ؛ كتيب هبسحت ناكم يف سولجلا
 لاجر رئاسو كلهأو كسفن تقسف ٠ كتمارك سم ىلإ هفعض هقاس لجر نم اًماقتنا كلذ تلعف كنأ معزت

 ةنايخلا هذه اهلجأ نم تبكترا يتلا كتنبا ىتح , مهضارعأو مهلاومأو مهسفنأ عايض ىلإ , نابسإلاو طوقلا
 . ١18١( ص) « كتفلو كتمأو كنيد نم وه ال لجر دي يف ةيبس تبهذ دق

 انحذو
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 بجعت ال١ : لوقيو لالطألا ىلع ءاكبلاو ةرسحلاب ةبوشم ةغل يف رصنلا اذه سابوأ فسلفيو

 لجأ بسحأ تنك ينأ ىلع . اهئاقبتسا يف ليحلا تباخ اهلجأ ءاج اذإف ؛ سانلل امك الجأ لودلل نأ يدلواي

 . «هللا دارأ اذكهو ؛هاروش لهأ تاين داسفو , كلملا يأر فعض هلجعف . كلذ نم لوطأ ةلودلا هذه

 . ضرألا هعلتبت نأ ىنمتي مدن يف نايلويو ٠ موجو يف لكلاو « هئاثر يف سابوأ يضميو

 ةيقب يضقأس يننإ» : لوقيو نابسإلا عدوي وهو «ريدلا ىلإ بهذف « ةجيتنلا كلت سابوأ لمتحي ملو
 ىرأ نأ عقوتأ لهو . ينافك ام هرورش نم تيأر دقف.ملاعلا اذه نع اًعطقنم ةالصلاو ةدابعلا يف ةايحلا هذه

 هيلإ ينوعدي امب لمعلا عيطتسأ ال انأو ٠ ينزح فعاضيو ٠ يفسأ ديزي ام ريغ . ةعقاولا هله دعب

 . «أرشب هيف ىرأ ال ناكم يف ةايحلا هذه ةيقب يضقأ نأ يب ىلوألاو ٠ بجاولا هيلع ينثحتسيو.يريمض

 ملظ نم اًماقتنا برعلا راصتنا يف اريبك رود بعل يذلا دوهيلا ميعز وهو « بوقعي لعف اذكهو

 ىلإ عوجرلا بحأف « ائيدو اسنج يدوهي انأو :٠ لوقي وهو « هتعيب ىلإ ىوأي نأ اضيأ ىأر دقف ؛ كيردور

 . ١9١( ص) «يباتك يف أرقأو ٠ يتسينك يف يلصأف , يبهذم

 . رصنلا ةيشع ينابسإلا بئاجلا نع اذه

 ةميخلا لخاد راوحلا دتشيو « ةيبس لجأ نم ةزرابمو فالخ يف ناديز هروصيف يبرعلا بناجلا امأ

 امو : لاقو فقوف ٠ ةلاؤس كلأسأل يلإ مق : قراط لاقف :١ ردبو قراط نيب نيرضاحلا نم عمسم ىلعو

 كلذ لاق . مالكلا ةرثك ىلإ ةجاح الو يل اهنإف ٠ يتيبس الإ هتئيش ام بلطا . هديرت ام لك لأسا ؟ كلاؤس

 ١85(. ص) . « هذجاون تناب ىتح قراط كحضف ٠ لازنل دعتسي هنأك ؛ هتمامع حلصي رهو

 امك يبرعلا ركسعملا يف اهلعجي ال « هتاياور لك يف ناديز اهيلع صرحي يتلا ةديعسلا ةياهنلا ىتح

 نيب ةياورلا ةليط ترمتسا يتلا بحلا ةصق يهنيو « ينابسإلا بناجلا يف اهلعجي لب « عقوتم وه

 . ةبيرغ سوفط لالخو يسنك وج يف جاوزلاب « ادنرولفو سنوفلا

 « سوقطلا طسبأ ىلع كلذب اولفتحاف « ادنرولف ىلع هليلكإ دقعل سنوفلا أيهت سمشلا تبرغاملو

 مل « هتداعك اًنكاس لازام هنإف سابوأ الإ , مستبت مههوجوو « ءاقللا كلذل رورس حفطت عيمجلا بولقو

 :١15(. ص) . نزح الو حرف هيلع بلغتي

 ةئيلم « ةلعتفم ةياهن اهنكلو « ةياورلا ثادحأب الو راصتنالاب طبترت ال ةديعسلا ةياهنلا نإ
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 كراش » ةيناثلا ةياورلا ىلإ اًضيأ هادعتي لب ٠ ىلوألا ةياورلا ىلع رصتقي ال موجولاو ىسألا وجو
 . راحتنا ةلاح يف يهتنتو « يزئانج دهشم يف أدبت ىهف « « نمحرلا دبعو

 برعلا راصتنا ىلإ كلذب ريشي وهو « ودروب حتف ١ ناونع تحت ةياورلا هذه نم لوألا لصفلا

 اهفادهأ ةيخيراتلا ةياورلا ققحت يكل ةيتاوم ةصرفلا انهو « ودروب ةنيدم ىتح اسنرف بونج يف مهلغوتو
 « ىسأ ةربن وجلا اذه ٌفلغي ام رمأل نكلو « نييملاعلا نييئاورلا مظعم دنع لاحلا وه امك « ةيموقلا

 ىتح روصقلا كلت لالطأب تطلتخاو , ودروب ةينبأ ءارو تراوت دق سمشلاو :١ لوقيو « ةيمؤاشت ةفسلفو
 امب مهئازع تدتشا دقو نيملسملا ىلع مُيْخ ؛ لوتقملاو لتاقلاو بولغملاو بلاغلا ىلع ميخ امألظ تراص

 . مهرمأ ىلع اوبلغ دقو ودروب لهأ نم نيبولغملا ىلعو ٠ مهمئانغ ماستقاب اولغتشاف ٠ رصنلا نم هوتوأ

 نم هداؤف يف شاج امب ءىناه لاغتشا الولو ٠ مهدباعمو مهتويب تبهنو ١ مهؤاسن تيبسو مهلاجر لتقف

 دقو قفشلا نم ودروب قفأ اسك امب ربتعال ؛ ةبيبشلا فطاوع نم هتريصب ىشغ امو . مايهلاو مارغلا لماوع

 لوغشم ناك هنكلو ٠ كانه مويلا كلذ يف تبكس يتلا ءامدلل زمر هيلإ رظانلا هبسحل ىتح .هرارمحا دتشا

 ١9(. ص) «(بحلا ) وهو . هيناعي يذلا ريغ هفرعي ال ءيشب رطاخلا

 نأ ناعيطتسي ال امهنأ اكردأ دق ءىناهو ميرم نإف ؛ ةاسأمب ؛ ناديز ةداع ريغ ىلع « ةياورلا يهتنتو

 : راول رهن هايم يف امهتايح ايهني نأ ىلع امزعف « رارقتسالاو بحلا ةايح اشيعي

 : لاقو ضغلا اهمسج ىلإ هينيعب راشأ « اهلوق نم تغرف املف »

 . رحبلا كامسأل اماعط ءاضعألا هذه بهذت نأ اًنِبَغ سيلأ -

 : ةلئاق همالك تعطقف

 ءىناهاي لجع « ناسنإلا ينب مهسفنأ نومسي نيذلا « ربلا شوحو اهسرتفي نأ نم اهل ريخ كلذ -
 . ءاقبلا بح ائيلع بلغي نأ لبق

 لمرلا ىلع ايشمو « رخآلا بناجلا نم اكسامتو « بناج نم ارصاختو « اهيدي تّدمو هيدي دّمف
 ١70( ص) . «ءاملا يف امهمادقأ تقرغ ىتح

 طسو بحلا عيضي ةياهنلاو ةيادبلا نيبو « راحتنا ةلاح يف يهتنتو « موجولا نم وجب ةياورلا أدبت

 ! ىنعم ناديز اهل مهفي ال كراعم

 حا



 00 ناديز يجروج تاياور يف سلدنألا ةروص
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 رصع لهاجتي نأ عيطتسي ال ناديز نإف « ةفلتخم ةقيرطب نكلو ةثلاثلا ةياورلا يف كلذك ودبي رمألاو

 يف مهسفنأ نويبروألا رصانلل دهش دقو « ءيش لك يف راصتنالا رصع وهف « رصانلا نمحرلا دبع

 . لئاسرلاو دوفولا قيرط نع هيلإ نوبرقتيو « ايادهلاب نيلّمحم هطالب ىلإ نودفي اوناك يذلا ؛هرصع

 رصع هنأب ةياورلل يعرفلا ناونعلا يف هفصو دقو « رصانلا رصع لهاجتي نأ ناديز عطتسي مل

 . ةعنملاو ةدايسلا

 ةبيغم تناك « يسلدنألا بناجلا راهدزا ىلإ زمرت نأ نكمي يتلا « ةعنملاو ةدايسلا هذه نكلو
 « ةياورلا هذه يف دجاوتم ريغ « هداوقو هكولم يف ًالثمم « اضيأ ينابسإلا بناجلا نإ اقح .ام ةقيرطب

 . عقاولا ضرأ ىلع رصانلا رصع يف رثؤم دوجو هل نكي مل هنأ وهو دحاو ببسل

 . رخآ عون نم دوجو هل ناك ناديز ةياور يف بناجلا اذه نكلو
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 يهتنيو . رصانلا رصع يف ةيسلدنألا ةراضحلل ريوصت اهنأب ةياورلل يعرفلا ناونعلا يف ناديز ركذي
 . رصانلا ةيصخشل يلعف دوجوب الو « ةيسلدنألا ةراضحلل ريوصتب سحي الف ةءارقلا نم ءىراقلا

 لجأ نم سولجلاو ءانغلاو فرتلا بناج وه « رصانلا ةراهضح يف ناديز هيلع زكر يللا بناجلا
 . رعشلا لوقو ةمدانملا

 رثنب فتكي ملو ٠ ىرخألا بئاوجلا باسح ىلع بناجلا اذه ريوصت يف فلؤملا فرسأ دقو
 ةثالثو ؛ بناجلا اذه زاربإل ةلماك الوصف صصخ لب « ةياورلا ثادحأ لالخ بناجلا اذه تاليصفت
 ريوصت ىوس اهل ضرغاللو ا ءانغلا  نويومألاو نويسابعلا . سلجملا : نيوانع تحت ىلاوتت لوصف

 : «يناغألا» باتك نم تاحفص علاطي ئراقلا نأكو «رعشلا داشنإو ءانغلاو فرتلا سلاجم

 عسوتو « رصانلا اهأشنأ يتلا روصقلاو ءايحألاو عراوشلاو ندملا يف رامعملا نف ناديز روص دقو
 ةروص انل مدّق « رصانلا نمحرلا دبعو ةبطرق ١ ناوئع تحتف « ةروصلا هذه تاليصفت يف اريثك فلؤملا
 رصقلا اذهل ةروص انل مدق « ءارهزلا رصق ١ ناونع تحتو « اهيناغمو اهروصقو اهينابم يف ةبطرقل ةلماش
 : ١ 61/ نص ىتحو ١550 ص نم تدتما . مخفلا
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 تاءاطعلاو تايلقتلا نم بورق : سئلدنألا نال اانا و ناو ابو دوت د عت 2 اداب هع ع هج هود عد

 : نيرمأ ىلع رامعملا نفل هريوصت يف زكري وهو

 .ةضفلاو بهذلا دوجو ١

 .ريواصتلاو ليئامتلا ةماقإ 2

 يف ةصاخو « ةيسلدنألا ةراضحلا يف ةدوجوم تناك « ليئامتلا ةماقإو ةضفلاو بهذلا نأ كشالو

 . مويلا ىتح ةيقابلا راثآلا كلذب دهشت امك « يومألا رصعلا

 ١:6 و ا/لاثو 50 تاحفصلا الثم رظنا) رظنلل ةتفالو ةحلم ةروصب كلذ رركي ناديز نكلو

 فرسي هنأل « هيلع درمتلا ىلإ نيجراخلا تعفد يتلا « ةمقنلا بابسأ نم كلذ لعجي اضيأ وهو :(6١ا/و

 . ١78 2 ١78( ص رظنا) اهنع هللا ىهن دق ءايشأ ىهو « ةضفلاو بهذلا مادختسا يف

 «ةيسلدنألا ةراضحلا نأ ىلإ ةداوه نود اهرركي يتلا تاليصفتلا هذه لثمب رظنلا تفلي ناديز لعلو

 . ةيبنجأ رهاظمل اديلقتو « ةيمالسإ ريغ سسأ ىلع تماق امنا « اهروصع ىهزأ يف ةلثمم
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 دقو « ىرخألا ةايحلا نوؤش نود هل اًغرفتم ؛ فرتلا وج يف اًقراغ ناديز ةياور يف رصانلا ودبيو

 . ةكلمملاو رصقلا نوئش يف ةيهانلا ةرمآلا ىه تحبصأ يتلا « ءارهزلا » هتيراج ىلإ هدايقب ىقلأ

 :ديعسل لوقيف ةراشإ وأ ةحنحن درجمب ولو رصانلا ىلع ءارهزلا ريثأت كردأ دقو ءرهوج كلذ روصي

 نابإ يف وهو هيف ةحنحنلا كلذ ريثأت غلبم رت ملأ , اهتدارإ عوط رهف ؛ اهل نعذأ هيلإ كلذ تبلط اذإ ١
 ١95(. ص) « هبرط

 ملاعلا اذه نكلو « بلاغلا يف ةينابسإ رصانع ىلإ هلوصأب برضي يفخ ملاع هنإ « راتس ءارو رومألا

 ةفيلخلا لعجت « راتس ءارو ءارهزلا اهقلطت ةدحاو ةحنحن نأ ةجردل « ءافلخلاو ءارمألاب دبتسا دق يفخلا

 عازنلا نأو « يراوجلا ءالؤه ةدارإب ةريسم ٌودبت ءارمألاو ءافلخلا ةروص نإ ؛ همزع نع عجري رصانلا

 . هيخأ وأ هنبا وأ هيبأ نم اهببسب ديكيو « هسفنل اهديري لك « ةيراج لوح بلاغلا يف رودي مهنيب

 تسبح ينأل , ينم مقتني هللا دبع نأك :١ هللادبع هنبا نع لوقيو « هلجرب ضرألا رصانلا برضي

 . (577 ص) « اهسفن ءارهزلا يتيراج ىلع ىدعتي نأ هتراسج تغلب دحلا اذه ىلإ ؟ هنع ةدباع

1 



 هع د هود دايو وددت خال مع خخ 3ع جد ربع عطا هع دا 32 7 لماما رورو عادم ناديز يجروج تاياور يف سلدنالا ةروص

 « مكحلا هيخأ نمو « رصانلا هيبأ نم مقتني نأ هتيراج لجأ نم لواحيو « هللا دبع بضغيو

 :لوقيو

 ل دهعلا ةيالو ينوبلس مهنأ فكي مل ؟ كولمملا دبعلا ةلماعم ينولماع دقو مقتنأ ال فيك»

 , هل ترذتعاف ينم يخأ اهبلطو , اهتفطلتساو ينتتأ يتيراج هذه ؛ يتحار بابسأ يننوبلسي اوحبصأ
 . (5590 ص) « هسفنل هدنع اهسبحف اهتلسرأف اهاريل اهبلطي ثعبف يبأ ىلإ يناكشف

 صحفي لفط ةروص يف ءافلخلاو ءارمألا ةداقلا ودبيو « ةياورلا لالخ تارابعلا هذه لاثمأ دراوتتو

 . هريغل هسفن داتم ملسأ دق قهارم ةروص يف وأ « هتبعل لجأ نم حيصيو هلجرب ضرألا

 مكحلا هيخأو هللا دبع نيب عارصلل ضرعتت ةياورلا هذه نأ « يعرفلا ناونعلا يف ناديز ركذ دقل

 مدق نأكو « يراوجلا لوح روديل ىوتحم لك نم غرفتي ةياورلا لخاد عارصلا نكلو « دهعلا ةيالو ىلع

 . هقوف نمو سلدنألا شرع نم ريخ وه ةأرما
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 اذه ىلع ةريسي ةرظنف « ناديز هدروأ امك ةياورلا لاطبأ تبث نم اهصلختسن ةقيفح ىلإ ريشن انهو

 ءارهزلاو ديعس لثم ءامسأ نإ « ةيقيقحلا تايصخشلا نم رثكأ ةقلتخملا تايصخشلا نأ ىلع لدت تبنلا

 . هللادبع نباو مكحلاو رصانلا نم اًيمك رثكأ ىه « ملاسو هدباعو رهاسو رسايو

 « داج ىوتحم لك نم اهغرفو « ةيقيقحلا اهراودأ نم فلؤملا اهدرج دق ةيخيراتلا ءامسألاو

 وه يقيقحلا لطبلا سيلف « ةلوطبلا رود اهرمأ ةقيقح يف لّثمت يتلا ىهف ةقلتخملا ءامسألا امأ
 راودأب موقي ناك يذلا .« ديعس وه يقيقحلا لطبلا نإ لب « ناونعلا يحوي امك رصانلا نمحرلادبع

 هودع وهو « رصانلا نأ ةجردل « تايصخشلا رئاصم ىلعو « ةصقلا ةريسم ىلع ةرثؤم اهنكلو .ةضماغ

 . ربكأ رودل هرخدي ناك دقف ىقب ول دوو « ةصقلا ةياهن يف هراحتنأ ىلع فسأت دق « دودللا
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 اذه ةيصخش نم صاقتنالا وه « رصانلا نمحرلا دبع  ةياور يف يسيئرلا ضرغلا نأ ىلإ ليخي
 ١ . هروصع ىهزأ يف الثمم يسلدنألا بناجلا نأش نم نيوهتلا مث نمو « لجرلا
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 تلا ل ا لا ااا 00000000

 ديعس اهاقلأ ةملك يف اهنادأو هتازاجنا ىلإ دمع لب « اًثباع ايهال رصانلا ريوصتب فتكي مل ناديز نإ

 . ايندلا رداغيوهو همامأ

 فاصم ىلإ هعفري ريوصت يفو 2« بيهم وطخ يف ديعس مدقتي ؛ « ةراسجلا ١ ناونع تحتف

 يف انأو . اهلوقأ ةملكب رصانلا مامإلا نذأتسأو» : لوقيو « ةلوطبو ةقث يف رصانلا بطاخيو ؛ءامكحلا
 ريغ وهو ريداقملا هيلإ هتقاس امنإ ٠ نيئمؤملا ريمأ هلغشب يذلا بصنملا نإ ٠ يتايح مايأ نم موي رخآ

 ىلع سانلا كرصنيو ةفالخلا تيب يف دلوت مل ول ءيديساي بضغت ال , هلثم غلبل هاوس هيف دجو ولو .ريخم
 يف رخف يأو . مدلا نم رحب قوف مجامجلا نم رسج ىلع هيلإ تلصو تنأف . ماقملا اذه غلبت مل سانلا لتق
 « نايصخلاو يراوجلا نم ترثكأو , روصقلا تينب ؛ةفيلخ كولعجو كوعيابو كماقم اوعفر املف ٠ كلذ
 كتلود ةنايص يف مهل لضفلاو , مهيلع ًالضف كل نأ نوبسحي مهو اولعف دقو ١٠ كومظعي نأ سانلا ترمأو

 ا ص) « كتايح نع عافدلاو

 ةريثك تاعامج بلجيو « ءانبلا لماوع نم رثكأ مدهلا رصانع ىلع زكري فلؤملا دجن انه نمو
 رود فلؤملا لهاجتي « ةفيلخلا اذه مده ةلواحمو دسحلاو ةريغلا ىوس احضاو اًقده اهل دجن ال ةمقان

 ثاعامجو ديكو تارماؤم ىلإ ةياورلا ليحيل 2 ةيسلدنألا ةراضحلا ثعبو ءاملعلا عيجشت يف رصانلا

 رودت ةياورلا لعجو اهمخضو مدهلا رصانع ىلإ هّبنت هنكلو « ءانبلا لماوع هتفلت مل فلؤملا نإ

 .اهلوح

 : نيجراخلا ءالؤه بطاخي ةياورلا ةياهن يف لاقو « كلذ هسفن رصانلا كردأ دقو

 ٠ هتضهنأف طوقسلا كشو ىلع مالسإلا ناكر ٠ جورخلا ىلع ءالؤه لمحبي ام مهفأ تسل يننكلو »

 امب بهذت هتبيه تداك نأ دعب مالسإلا نأش عفرأ ملأ , اهادعأ ترهقو اهتاتش تعمجف ةرثعبم ةلودلا تناكو

 كولم ربكأ يننداهو , نوبرقتيو نوفلزتي ىراصنلا كولم يناتأن ٠ فعضلا بابسأ نم دادغب باحصأ هاتأ

 ؟ يلبق ءافلخلا نم كلذ عاطتسا نم ؟ نيملسملاو مالسإلل رع كلذ يف سيلأ . يتدوم اوبطخو ةينارصنلا

 .(77 ١ ص) «؟نوأطاوتتو نورمآتت كلذ عم متنأو
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 لب ٠ يموقلا سحلا نم ولخت « سلدنألل يبرعلا حتفلا وحن ناديز ةرظن نإف « فاطملا ةياهن يفو
  ىسألاو موجولا نم وج حتفلا اذه ىلع يفضي ناديزف ؛ امامت كلذ نم سكعلا ىلع رمألا ناك امبر

 : لالطألا ىلع يكبي يزئانج دهشم يف هروصيو

 ١



 سا تا ا ااا ااا ا ا ا تال ا ا ا اا اا ا ا اح ا ا ااا حا حاب نا حا اح اع ناديز يجروج تاياور يف سئدنألا ةروص

 اذه رصع يف اهجوأ تغلب يتلا ةيسلدنألا ةراضحلا نإف . كلذ نع ذشت مل رصانلا ةياور ىتح

 مالستسالاو فرتلا ةايح ىوس حطسلا ىلع رهظي ملف ؛ داج ىوتحم لك نم فلؤملا اهغرف دق « ةفيلخلا

 : ءانبلا رصانعب قيضتو « مدهلا ىلع لمعت يتلا  ةمقانلا تاعامجلا ةروصو « يراوجلل
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 روحم باسحل فلؤملا اهيف فقو يتلا رهاوظلا نم ريثك ىلع ةفيثك لالظب ةرظنلا هذه تقلأ دقو

 . يسلدنألا روحملا باسح ىلع « نابسإلا

 . رهاوظلا هذه نم اضعب يلي اميف دصرن فوسو

 )يي:

 عمتجملا رهاظم عبتتب هيف لوغشم « يمالسإلا ندمتلا خيرات ١ ناونع تحت باتك هل ناديز يجروج

 مالسإلا خيراتو « مالسإلا خيرات تاياور وه ماع ناونع تحت سلدنألا نع هتاياور يتأتو « ةيراضحلا

 نم ريثك ىلع سكعنا « اًيراضح اًجذومن برعلا هيف دق « نورق ةينامث نع ديزي امل دتما سلدنألا يف

 . ةيركفلاو ةينيدلاو ةيكولسلا عمتجملا رهاوظ

 يمالسإلا خيراتلا عبتتب « سلدنألا نع هتاياور يف ناديز ىنعي نأ ٠ هلك كلذ دعب عقوتملا نمف

 ميمص يف تلغلغت يتلا « ةيبرعلا ةراضحلا رهاظم دصري نأو ٠ يسلدنألا خيراتلا راصتخاب وأ « يبرعلا

 . لاح ىلإ لاح نم هتلوحو ينابسإلا عمتجملا

 ةلوغشم ىه امم رثكأ « اسنرفو اينابسإ خيرات ميدقتب ةلوغشم هتاياورف ٠ كلذ ريغ ناك رمألا نكلو
 . يمالسإلا يبرعلا خيراتلا ميدقتب

 ريثكلا ءىراقلا علاطيو « سلدنألا حتف نع ىلوألا ةياورلا يف حوضوب هسفن ضرفي اينابسإ خيراتف
 2 "9 5٠ , "0 ص) ةينارصنلاو ("8 ص) تاقبطلا ماظن يف ةلثمم ؛ ةينابسإلا ةراضحلا رهاوظ نم

 نيب عازنلاو . (174 « 11/1: 151 ٠199 , 41/ ىتحو 84 نم ؛ 47 ص) ةيدوهيلاو «؛« 5٠
 « تاحفصلا مظعم يف ثبني يذلا ةثطيغو كيردور نيب فالخلاو ,« ١١١( ص) ةينارصنلاو ةيدوهبلا

 . كلذ ريغو 85-١119( ص) نيحالفلاو 8١( ص) راهنألاو (79 ص) دنجلاو ١١( ص) يزلاو

 ,«”"]إ/!4



 تاءاطعلاو تابلقتلا نم نورق : سئلدنألا 00

 ام ابلاغو « ينابسإلا خيراتلا نع ثيدحلا ءازإ اًشمكنم ودبي رهف يبرعلا خيراتلا نع ثيدحلا امأ
 ناميلس ناسل ىلعو يبرعلا حتفلا ىلإ ريشن 47 ص ذنم أدبت ةياورلا نإ ةيبنجأ ةيصخش ناسل ىلع ينأي
 . (ةحفص ١9١ غلبت اهلك ةياورلا) يدوهيلا

 لالخخو ١١5 ةحفص ذنم الإ يتأي ال . همسا ةياورلا لمحت يذلا « دايز نب قراط نع ثيدحلاو

 طيحي فلؤملا نإ لب « اهرخآ ىلإ اهلوأ نم ةياورلا ايانث يف دتمي كيردور نع ثيدحلا امنيب « نيتحفص
 نم ةلاه هتوم ىلع يفضي ناديز نكلو « هئافتخا ءازإ هتماص فقت خيراتلا بتكف يموق دجمب هتوم
 لّمغفو دمع كلذ لعف هنإ :لاقيو « ههايم يف اًقرغ اًعم اتامو رهنلا وحن هداوج زمه هنأ ركليف «ةلوطبلا
 . ١7/8( ص) هئادعأ نم دحأ هلتقي نأ ىلع اًقرغ توملا

 نييلاغلا نع ثيدحلا يف ًالثمم نمحرلا دبعو لراش نع ةيناثلا هتياور يف هسفن ضرفي اسنرف خيراتو
 5١ ١"ا, 57 ,34 ١51١(. , ل تاحفصلا رظنا) مورلاو جنرفإلاو

(030) 

 ةعيبطلا رهاظم فصو يف فرسيو « ةينابسإلا ةعيبطلا يف ءىراقلا ناديز محقي ىلوألا ةياورلا ذنمو
 « ةيوق ةخماش ةعيبطلا اهيف ودبت ةروص يف هفصو مدقي وهو . هايملاو « راجشألاو راهنألاك « ةفلتخملا
 نم جاتلا رهن اهب طيحيو , ةمكأ ىلع ةعقاو ةلطيلطو :١٠ ىلوألا ةياورلا يفو لوألا لصفلا يف لوقي

 اهيفو ؛ةنيدملا لهأ نع قفألا بجحت ةلسلستم لابج ءاروو ٠ سرفلا ةودح هبشي امب بونجلاو برغلاو قرشلا
 يتلا . ىربكلا ةسيئكلا ةئيدملا فصتنم يفو , ربونصلاو نايدئسلا تاباغو بنعلا موركو نوتيزلا سراغم

 ىقلأ اذإ رظانلا ناكو ٠ ميظع بناج ىلع ةعانملاو ةماخفلا نم يهو . ادجسم حتفلا دعب نوملسملا اهلعج
 لوحو . ةيطوقلاو ةينامورلا زرطلا نم اًمجيزم ةينبألا بورض نم اهيف نيبت. قهاش نم ةلطيلط ةينبأ ىلع ةرظن
 . « راجشألا فانصأ رئاسو رامثألاو ةهكافلا سراغم , ىرخألا تاهجلا نم رهنلا ءاروو لامشلا نم ةنيدملا

 فكلما تعمل 4 ص سلدنألا حتف رظنا) هتاياور مظعم يف رركتي فصولا اذه لاثمأو

 هذه لالخ ودبيف ٠ يبرعلا ناسنإلا مضي يذلا « يقيقحلا لطبلا ىه هلالخ ةعيبطلا ودبتو 006١

 .يراوجلاو مئانغلا لوح وأ , ةطلسلا لوح عازنلاب ًالوغشم « هلوح امع الفاغ « اريغص ةخماشلا ةعيبطلا

(035) 

 جاتحت يتلا فعضلا تارتف يف ةصاخو 2 يموقلا دجملا ثعب ىلع ةداع ةيخيراتلا تاياورلا زكرت

 . رارمتسالاو كسامتلا ةيغب دجملا تاحفصب ريكذتلل « نيصلخملا اهئانبأ دوهج ىلإ ةمألا اهيف
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 0 ناديز يجروج تاياور يف سلدنألا ةروص

 يرامعتسالا دملا ةرتف يف هتلاسر يدؤي يبرع بتاكك « ناديز يجروجل ةيتاوم ةصرفلا تناكو

 .ةيبرعلا تاراصتنالاب ركذي يذلا يسلدنألا خيراتلا لالخ نم كلذو « ةمألا ةيوه سمط لواحت يتلا

 حتف نع ىلوألا هتياور يف ةيطوقلا ةيموقلاب ديشي ذخأ ناديزف ؛ اًمامت كلذ سكع ىلع ناك رمألا نكلو

 . نمحرلا دبعو لراش نع ةيناثلا هتياور يف ةبلاغلا ةيموقلابو «سلدنألا

 ةنواعمب الإ سلدنألا اوحتفي مل برعلاو « ةيطوقلل اراصتنا ودبت ©« سلدنألا حتف » هتياور الثمف
 نم لوأ وهو « ةشطيغ نم كلملا بصتغا يذلا كبردور ىلع نودقحي نمم مهريغو « دوهيلاو نايلوي

 ريبعت دح ىلع « ةيمور ذوفن نم هتموكح ذاقنإ يف ىعس نم لوأو « طوقلا كولم نم رطخلاب سحأ

 .سايوأ بألا

 ؛هئابآ دجم ةلصاوم ىلع هثحيو « هشطيغ ءانبأ دحأ بطاخي وهو كلذ ىلإ راشأ امنإ سابوأ بآلاو
 . ىرخأ طباورو ةغللاو نيدلا يف ةلثمتملا « ةيطوقلا ةيموقلا ملاعم ةرشابمو ةضافإب هل حرشيو

 ىلإ ناديز يتأي امنيح نكلو « لاغلا وأ طوقلاب رمألا قلعتي نيح ةرشابمو ةيلاع كلذك ةربنلا ثوكت

 . ميجنتلاو

 ةففإ

 « ةياورلا تايصخش ىوقأ وه « ةيطوقلاةيموقلا نع سمحتملا عافدلا بحاص سابوأ بألا نإ
 « يقيقحلا لطبلا وه نوكي نأ « أدبملا ىلع ةتباث تلظ يتلاو « ةرطيسملا هتيصخش لالخ نم داكيو

 فلؤملا هروصي يذلا سابوأ وه لطبلا نكلو « همسا ةياورلا لمحت يذلا دايز نب قراط وه لطبلا سيلف
 ال ىهو . هرهق عيطتست ال ةعيبطلا نإ ١ . ثراوكلا مامأ فعضي الو « رئاغصلل بيجتسي ال « اًدينع ابيهم
 ىلإ وعدي ام ةعيبطلا ثداوح يف ىري ال هنإف ١ هلقعل اهعضخأو هفطاوع لدتسا اذإ لقاعلا رهق عيطتست

 امك « اهضارعأب كلوق امف دوجولا تامسن نم ةخسن . هرظن يف اهتلمجب ةايحلاو ؛ حرفلا ىلإ وأ نزحلا
 حتفو برعلا راصتناب تهتناو « سابوأ وجري ام ريغ ىلع تراس يتلا اهثداوح ةياهن يف ةياورلا هفصت
 . سلدنألا

 ىه تسيل « ةلوطبلا رود لّثمت يتلا ةيوقلا تايصخشلاف ؛ نييرخألا نيتياورلا ىلع قبطني اذهو
 وه سيل « نمحرلا دبعو لراش » هتياور لطبف « اهمسإ ةياورلا لمحت يتلا ةيخيراتلا تايصخشلا
 « ناتقلتخم ناتيصخش امهو ميرمو ءىناه وه نكلو « ريهشلا يخيراتلا لطبلا يقفاغلا نمحرلادبع

 فل



 تاءاسطعلاو تابلقتل مثلا نم نورق : سئلدنألا مد ماعد ع هوك وه وا ا روس قادتسو اواو ومما ع ووو و عك اعل فب

 وه نكلو « همسا ةياورلا لمحت يذلا رصانلا وه سيل «رصانلا نمحرلادبع » ةياور يف يقيقحلا لطبلاو

 م

 , ةباهم انه نيدلا لجر ةروص ودبت « ينابسإلا روحملا تايصخشل سيدقتلا اذه نم اًقالطناو

 . عيمجلا اهسدقي « ةبوبحم

 « ةسدقملا هتلاه يف نيدلا لجر ةيصخش نأل ؛ ةريثك تاحفص ىلإ انجتحال كلذ رصحب انمق ولو
 ودبيف تامزألا تقو يف مهدحأ قثبنيو « سلدنألا خيرات نع هتاياور لك يف ةريثك تاحفص يف ةئبنم

 نم دلو دق هنأكو ناسنإلا اهدعب جرخي « ريهطت ةيلمع همامأ فارتعالا ةيلمع ودبتو « صلخملاك

 . باعصلا ةهجاوم ىلع ةريبك ةقاط دمتسا دق « ارهاط اًيقن «ديدج

 ممتف» ةياور يف ةيصخش ىوقأ ودبي يذلا سابوأ ةيصخش ىلإ ةقباسلا ةرقفلا يف انرشأ دق
 سيئرو « سابوأ دعب ةيناثلا ةيصخشلا ربتعي يذلا سويجرس بألا ةيصخش ىلإ انه ريشنو ؛«سلدنألا
 . اعم ةياعرلاو ةيامحلا هدنع تدجوف ٠ كيردور شطب نم ارارف ادنرولف هيلإ تأجل يذلا ريدلا

 ريثك ناكو ؛ ةريصبلا رين , مسجلا حيحص ؛ ةعلطلا نسح ١ لرقيف ةيسحلا هتروص يف ناديز همدقي

 امأ ١ لوقيف ةيقلخلا هتروص يف همدقيو . (١؟١؟ ص سلدنألا حتف) « ناسللا عيصف ٠ ثحبلاو ةعلاطملا

 ليلدب . قلخلا مركو ةعدلاو فطللا نم هيلع رطف امل رظنلاب ؛ كلذ نم دضلا ىلع ناك دقف لبجلا ريد سيئر

 . "١77( ص) « افطلتو ةلماجم هسفئب وه مهيلإ بهذي نأب عربت ٠ فويضلا كتلوأ ئجم نع لئس امل هنأ

 نالمعي امهو « ضغابتلا الو دساحتلا امهنيب ودبي ال « سابوأ بألا عم نواعتم سويجرس بالاو

 ذوفنلا ىلع يضقتو ٠ مكحلا ىلإ دوعت يكل ةشطيغ ةرسأ لجأ نمو « ةيطوقلا ةيموقلا لجأ نم ًاعم

 ! نجسلا ىلإ هوقاس :١ الئاق حاص « سابوأ نجس دق كيردور نأب سويجرس ملع نيو ٠ ينامورلا

 ريغب هوبطاخ فيكو ؛ليبقتلا ريغل هدي سم ىلع اوأرجت فيك !١ لهجلا هللا حبق ؟ نجسي سايوأ لثمأ
 . (١؟50 ص) « ؟ ليجبتلاو مارتحالا

 يف ةرطيسملا ىه ةيئارصنلا هيف ودبت « يلك راطإ يف ناديز دنع ينارصنلا نيدلا لجر ةروص يتأتو

 « نيدلا لجر مارتحا رهاظمو ةيئيدلا سوقطلاو ةريدألاو سئانكلا فاصوأ لالخ نمو ء اهرهاظم ىتش

 . بحو مارتحاب فلؤملا اهيلع قلعي يتلاو ؛ ناردجلا ىلع ةتبثملا معيسملا روصو
7 



 أ سطع اا ها ري ا دا ل عل وع دور و م اوما تالا وت ادماق ناديز يجروج تاياور يف سلدنألا ةروص

 باب نم ريشن نأ يفكيو « هتاحفصو هلوصف لالخو هتاياور يف رركتم ينارصنلا راطإلا اذهو

 تاحفصلا ىلإو . سلدنألا حتف ةياور نم 7٠ . ١١6 . 59 . 20 . "0 تاحفصلا ىلإ لالدتسالا

 ةياور نم ١1١86155 ءك5 ايل ا5 2 ل١1 1١١5. ل١٠١ ؤ؟؟قكاأ مغ( لضم ا وا" للا

 . نمحرلادبعو لراش
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 « هدي نولبقيو « عيمجلا اهسدقي « ةبوبحم « ةباهم ودبت « ينارصنلا نيدلا لجر ةروص نإ
 ىلع اًبلاكتم . اعشج سيل « لاومألا الو ةطلسلا هيرغت الو « فئازلا جرهبلا ءارو يرجي ال ءاعضاوتم

 . مهرئاغص نم مهرهطيو « مهفعض نم سانلا صلخي ةيضق بحاص «.اكسامتم « ةمعطألا

 بألا نيب ةقالعلل ةربكم ةروص ىه « ةيقار ةفيظن ودبت ينارصنلا نيدلا لاجر نيب ةقالعلا نإو

 ؛ متهاو لعف نإ اذه « فلتخم راطإ يف هملقي هنإف « ملسملا ملاعلا ةروص ىلإ ناديز ءاج اذإ ىتح

 «نيملسملا دنع ةينيدلا ةئيبلا ريوصت ىلإ ليمي الو « ملسملا ملاعلا ةروص ميدقتب متهي ال بلاغلا يف هنأل

 ىه ىتلا ةينيدلا ةديقعلا ىلإ ةراشإ الو « ةيعدألاو تاولصلاو ناذألل ركذ الو دجاسملا نع ثيدح الو

 . يمالسإلا حتفلا ءارو

 يف ةلثمم رصانلا نمحرلا دبع ةياور يف تناك « ملسملا ملاعلا ةروص اهيف مدق يتلا ةردانلا ةلاحلاو

 ديكتو اهئالمز ىلع دقحت « ةيبغ ةلهاج ةجذاس ةرفنم اهيط يف ةيصخش ىهو «ربلا دبع نبأ  ةيصخش
 مدقي « رخخاس ناونع وهو « (51 ص) « هقيرط يف هيقفلا ” ناونع تحت ًالصف فلؤملا دقعيو . مهل

 ةيبرعلا ةفاقثلا ىلإ ىدسأ يذلا « هيقفلا اذهل ةيقيقحلا ةروصلا نع فلتخت ةهوشم ةيلزه ةروص يف هيقفلا
 . ةيمالسإلاو

 1 سورلا ةرصايق دهع يف نيتوبسار بهارلا هبشي يذلا ١ ديعس ةرطيس تحت ةيصخشلا هذه عقتو

 نأ دارأ « ربلا دبع نبا ةروصو ديعس ةروص نإف « ةرصايقلا طاطحنا رصع يف قثبنا دق نيتوبسار ناك اذاو

 اذه ىلع ديعس ةرطيسو « رصانلا نمحرلا دبع رصع يف ءافلخلا طالب فعض امهلالخ نم ناديز روصي
 الماك الصف دقعي فلؤملا نإ لب « ةياورلا لخاد رركتي يذلا « ميجنتلاو رحسلا ثيدح لالخ نم طالبلا
 ثدحتي (؟"8 ص) « ميجنتلاو رحسلا » ناونع تحت رخآ ًالصفو ؛ ١15١( ص) ؛ ميجنتلا ١ ناونع تحت
 .هسفن ةفيلخلا مهسأر ىلعو رصقلا لاجر ىلع ريثأتلل ميجنتلاو رحسلا لالغتسا ىلع ديعس ةردق نع هيف
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 تاءاطعلاو تابلقتلا نم نورق : سئلدنألا مول همم هع مم همم مم هم مم هلم هم ممم همم م مم همس همم همم م همم م مس معمم

 كلت رضحتسي نأ دارأ ناديز يجروج نإف « ةرصايقلا طاطحنا ةرتف يف قثبنا دق نيتوبسار ناك اذاو

 نع ثدحتي يذلا خيراتلا فلاخي كلذب وه « ديعس ةيصخش ىهو ةلئامم هتيصخش مدَّقي وهو « ةلاحلا
 علطتتو « روطسلا نيب اهسفن نع رّبعُت يتلا ةئيفدلا ةبغرلا اهنكلو , رصانلا ةفيلخلا رصع يف راهدزا ةرتف
 ! خيراتلا تفلاحخ ول ىتح « هتلود ريصمو ةفيلخلا اذه ريصمب ؤبنتلا ىلإ

0) 

 م1504 ىلإ دوعت ةركبم ةرتف يف ناديز يجروج اهمدق يتلا « ملسملا ملاعلل ةروصلا هذه لعلو

 مهريغو « ميكحلا قيفوتو نيسح هطو لكيه دنع « ةيبرعلا تاياورلا يف ملاعلا ةروص ردصم يه
 اًئيدحو اميدق « ءاملعلا فقاوم اوحفصتي ملو « ربلا دبع نبا جذومن ريثأت تحت اوعقو نمم نوريثك

 فورعملاب رمألا ىلإ اوعدو « ملظلاو يبنجألاو ليخدلاو ةطلسلا اومواق نمم «خيراتلا ىدم ىلعو

 . ضف الو بهذ مهرغي ملو « نجس الو فيس مهبهري ملو « ركنملا نع يهنلاو

 رفا

 حمالم تاذ 3 فالغلا ةحاسم مظعمب دبتست ةاتفل ةروص « نمحرلا دبعو لراش 2 ةياور فالغ ىلع

 . ضيرعلا عساولا قفألا ىلإ « ديعب ىلإ رظنتو « فنألا ةبصتنم « سأرلا ةعفار ةخماش فقت « ةيجنرفإ

 جرفنم 3 حمالملا مهجتم ١ يبرع سراف فقو « ةقيض ةحاسم يفو ؛ يبناج نكر يفو « ةاتفلا ءاروو

 1 ءاهتشا اهلك ةرظنب ةاتفلا قمري « رعشلا فيثك « نيتفشلا

 « ناديز يجروج تاياور مظعم ةفلغأ ىلع « ىرخأب وأ ةقيرطب « رركتي روصلا نم عونلا اذه لثمو

 2 ةرهتشم مالعأ ءامسأ لمحت يتلا تاياورلا كلت ةصاخخو « تاياورلا نم ليلقلا كلذ نم ىنثتسن نأ انلو

 . رصانلا نمحرلا دبعو « نولوط نب دمحأو ؛ يبويألا نيدلا حالص لثم

 تاذو ةليمج ةأرما ةروص « دحاو ىنعم ىلع قفتت اهنكلو « تاليصفتلا يف ةفلغألا هذه فلتخت دق

 . ةأرملا كلت ىلإ رظنلا ىوس ايندلا يف هل مّهال لجرلاو « ةيبرع حمالم يذ لجر عم « ةيجنرفا حمالم

 يوت «٠ ةفثكم ةينف ةطقل يف ناديز تاياور رهوج صخل هنكلو 2 كلذ يف ائباع نانفلا نكي ملو

 . تالالدلا نم ريثكلاب
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 ممم هس م م مس هس مم كام م همم ماع مع م هس هس همم هم ع هم عمق هاهم ممم همم مام م ماع نمل ناديز يجروج تاياور يف سئدنألا ةروص

 رواحملا رطخأ وهو « ينفلا لكشلا يف لثمتملا ناديز تاياور يف ثلاثلا روحملا ىلإ لصن انهو

 . يبرعلا خيراتلا بيرغت يف ًاريبك رود بعلي هنأل « اهعيمج

 يف قرغيل © ةمسأ دلخ يذلا يخيراتلا هرود دقفي لطبلاو « ناديز تاياور يف هوتي خيراتلا نإ

 . ةيئاسن تارماغم

 يتأيو « ليلق اهيف خيراتلاف ؛ ةيخيراتلا تاياورلا ةرئاد نم تاياورلا هذه جارخإ ةلوهسب نكمي انهو

 باسكإ ضرغب وأ « ةيجراخلا ةفرخزلا درجمل ةقصلم ةقاطب هنأكو « تايصخشلا ضعب ناسل ىلع اًدرس

 هل زمري يذلاو ةياورلا ىلع رطيسي يذلا تارماغملا وج نم ففخي . مارتحالاو ةيدجلا نم اردق ةياورلا

 . «نمحرلا دبعو لراش » ةياور يف فالغلا ةروص حوضوب
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 يتلا « ةيكيتنامورلا تاياورلا يف ناديز يجروج تاياور جردن نأ « ةلوهسبو اضيأ عيطتسنو

 ىلع اولبقأ « نيملعتملا فاصنأ نم ةقبط روهظ ببسبو « ةيعقاولا ةلحرملا لبق ابوروأ يف تعاش

 ةزهجأ هيف تلق تقو يف « ةيلستلا يف ةبغر نكلو « خيراتلا يف اًبح الو « ةيدجلا نع اًثحب ال «ةءارقلا

 . ةيمالعإلا لئاسولا نم امهريغو زافلتو ةعاذإ نم ةيلستلا

 « طباه « صيخر لذتبم لكش وهف « هتميق نم للقت فاصوأب داقنلا هفصو دق لكشلا اذهو

 نومضم وذ وهف ؛ ةياورلا نفل ةيقيقحلا ةرئادلا نم لكشلا اذه جرخت تافص نم كلذ ريغو « يبعش

 مرقت امم رثكأ « ريدختلا رودب موقت « ىرخأ ءاوجأ ىلإ قلحي هنكلو « عقاولا نم برتقي ال هيف غلابم
 . هيبنتلا رودب

 « ةميدقلا محالملا وج ىلإ برقأ تحبصأف « ةياورلا رهظم ىلع نومضملا اذه سكعنا دقو

 راصتنا ةركفل اميعدت ةياهنلا يتأتو « رشلاو ريخلا نيب عارصلا ةركف ىلإ زمرت « ةيطمنلا تايصخشلاو
 مستتو « يقطنملا طبارتلا دقتفت ثادحألاو « ةيماردولم ةعفترم فطاوعلاو « رشلا ىلع ريخلا

 . تاغلابملاو تآجافملاب

 « نييداليملا نيرشعلا نرقلا لئاوأو رشع عساتلا نرقلا رخاوأ يف رصم ىلإ لكشلا اذه لقتنا دقو

 نيبول نيسرأو ٠ فيرظلا صللا تارماغمو « ةصيخرلا ةمجرتلا نم ةلئاهلا سادكألا كلت يف ًالثمم
 : بيجلا تارماسم لثم « ةيلستلل نيوانع لمحت لسالس لالخ نمو ؛ زملوه كولرشو
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 يف يدؤت تناك يتلا , ةيبعشلا ريسلا ماقم تماقو « نيملعتملا فاصنأ نيب تاياورلا هله ترشتناو

 . ةبابرلا ماغنأ ىلعو « يهاقملا

00 

 اهيلع تغط انه نمو 0 هبح بستكتو روهمجلا اذه بطاختل 0 اهنيح يف ناديز تاياور يتأتو

 . ةيلقعلا هذه ةمدخل اريسم اهيف خيراتلا حبصأو « ريهامجلا ةيلقع

 نع انثدحت لبق نم انك اذإف « ناديز تاياور راشتنا بابسأ نم رخآ اًببس فيضن نأ نكمي انهو

 نع رّبعف « ةعيبطلا هذه لغتسا ناديز نأ انركذو « يبوروألا جذومنلا اهيف رصتنا ةيخيرات ةلحرم ةعيبط
 لبق نم كلذ انركذ دق انك اذإ يبوروألا جذومنلا اذهب نوعبشتملا ءارقلا هيلع لبقأف ٠ ةيخيراتلا هتظحل

 ةريسلا روهمج بستكي نأ دارأ هنأ وهو « ناديز تاياور راشتنا بابسأ نم رخآ اًببس نآلا فيضن اننإف

 ميلعتلا راشتنا ةجيتن ٠ رصم يف نورهظي اوءدب نيذلا « نيملعتملا فاصنأ نم ةقبط يف ًالثمم «ةيبعشلا

 . هتيناجمو يلوألا

 ديلاقت ىلع صرحت ةيبعشلا ريسلاف ؛ ةيبعشلا ريسلا نم ًاطوبه رثكأ ناديز تاياور نأ ينظ يف لب

 اهمجح يف ينأت لب « زاكترالا روحم ىه اهيف بحلا صصق نوكت الو « ةيبرعلا قالخألاو ةماهشلا

 . عارصلاو قيوشتلا نم اًثيش « ةريسلا حنمتل « يقيقحلا

 بحلا صصقف « ناديز تاياور يف اهتيعون نع فلتخت « ةيبعشلا ريسلا يف بحلا صصق ةيعونو

 ودبي يذلا « يبرعلا سرافلا ةيسفن داعبأ راهظإل يتأتو « ةيبرعلا ةيسورفلا وج مءالت ةيبعشلا ريسلا يف

 لجر فطخي الف « ةيسورفلا ديلاقت ىلع صرحتو . فطاوعلا ناديم يف اًقيقر « لاتقلا ناديم يف ايوق
 عراسي يتلا فقاوملا كلت ةصاخو « ةريثك نطاوم يف سرافلا ةماهش رهظتو « رمآتي الو « هريغ ةأرما

 . صلخملا وه نوكيف ةمزأ يف عقي « قشاع سراف ةدجن ىلإ وأ « رشلا نثارب نم ةأرملا ذاقنا ىلإ اهيف

 رصنعو « عادخلاو تارماؤملا نم وج يف يتأيو « ىرخأ ةيعون ذختي ناديز دنع بحلا نكلو

 ةثونأ لالغتساو « ةيناسنإلا اهرعاشمل ةاعارم نودو ةونع ولو ةأرملا ىلع ءاليتسالاو « دقحلاو ةريغلا

 لاطبألا ىلإ ةهجوملا تازمغلا نع ًالضف اذه . لاملا وأ ةطلسلاب قلعتت ضارغأ لجأ نم ةأرملا

 ةرظنلا كلتب ةهيبش « ةأرملا ىلإ ةرظن يف اقلعم مهمه حبصأو « ةيسورفلا عباط اودقف دقف « نييخيراتلا

 ! « نمحرلا دبعو لراش » ةياور فالغ ىلع اهارن يتلا
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 امنيسلا نمو « اًئيش يبعشلا لكشلا نم ةفلتخم رصانع نم ذخأي ناديز يجروج دنع زكشلا نإ

 ةغلابملا يبعشلا لكشلا نم ذخأي وهف اًئيش ةصيخرلا ةمجرتلا نمو « ائيش ةيسيلوبلا ةياورلا نمو ءائيش

 ةصاخو « ةيبعشلا ريسلا ءاوجأ ةلوهسب رضحتسي تاياورلا هذهل ءىراقلاو « طبارتلا مدعو تآجافملاو

 بحي خألا « ةأرما بايث يف ركنتي لجرلاو « لجر بايث يف ركنتت ةأرملاف « «ةمهلا تاذ ةريمألا ةريساا

 فرعتت مث اهاخأ دقتفت تخألاو ءرمألا ةياهن يف ةقيقحلا فشتكي نأ الول اهنم جوزتلا يف بغريو هتخأ

 . ةيبعشلا ريسلا يف سحنلا زوجعلا رود يدؤت ةركاملا زوجعلاو « هيلع

 لطبلا لثم . ةيرصملا امنيسلا يف اديلقت تحبصأ يتلا فقاوملا كلت امنيسلا نم ذخأي وهو

 « نيسفانتملا نيب لاتقلاو ةزرابملاو « روصقلاو برطلاو صقرلا وجو « نيمألا عباتلاو ءعاجشلا

 . راتسلا لادسإ لبق ةريخألا ةلبقلاو « ةديعسلا ةياهنلاو « مرجملا ىلع ضبقلاو

 « رصانلا نمحرلا دبع  ةياور لوحتتف « بحلا رصنع ىلع زيكرتلا ةمجرتملا ةياورلا نم لخأي وهو
 ًالصف ةياورلا رخآ يف دقعيو « بحلا عوضوم لوح رودت « تارماغم ةصق ىلا . . ةيخيرات ةياور نم
 ىتلا « بحلا ةوق نع « ريخألا هسفنب دوجي وهو « ديعس هيف ثدحتي (775 ص) ©« بحلا » ناونع تحت

 . هاج الو لام هلضفي ال « ءيش لك نم مهأ وه بحلا نأو « هتافرصت لك نع ةلوئسم ىه

 « ةيلمع ةغل ىلإ لوحتتو « ةيلامجلا ةحسملا نم ولخت يهف اهتغل ةمجرتملا ةياورلا نم اضيأ ذخأيو

 « لزجلا عباطلا تاذ تادرفملا ضعب ىتح « ةيبنجألا ةلمجلا بيكرت ىلإ ليمي « فقوملا لقنب يفتكت

 ةيرعشلا تايبألا ىلع قدصي ءىشلا اذهو « قيوزتلل اهبلتجا دق فلؤملا نأكو « ةفلكتم ةيسوماق ودبت

 . ةياورلا ةكرح مدخت امم رثكأ ةفرخزلل يتأتو « ةلوادتم راعشأ ىهف « هتاياور يف تئبنا يتلا

 «نيبيبحلا ءاقل « نأرس «ةنوميم «ءىناهو ميرم :لثم ةيسيلوب نيوانع ىه « نمحرلا دبعو لراش ١ ةياور

 . رارسألا لوأ « بيرغ حبش « نانثا نائناه « ةديدج ةديكم

 عونلا اذه نم « ةريثم ةضماغ ةيصخش ىه « سلدنألا حتف » ةياور يف (بوقعي) يدرهيلا ةيصخشو

 اهلطب ةيسيلوب ةياور ىلإ لوحتتل « يخيراتلا اهاوتحم نم غرفتت « رصانلا نمحرلا دبع » ةياورو
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 « ةيخيراتلا ثادحألا بيغي « ًالذتبم ًالكش ةياهنلا يف لكشتل ٠ متتو رصانعلا هذه لك لخادتتو
 « ةرشابم ريغ ةقيرطب يتأي بييغتلا اذهو ٠ نيجرهم درجم ىلإ خيراتلا لاطبأ لوحيو « يموقلا فدهلاو

 رطخأ هنأب روحملا اذه انفصو انه نمو « هتعانم دقفيف ءاخرتسا ةلاح يف وهو مسجلا ىلإ للستي

 . اهعيمج رواحملا

(2 

 ! ايموق مهفده ناك ول ىتح « ةيخيراتلا ةياورلا

 لذتبملا لكشلا اذه رسأ تحت عوقولا يف ناديز دعب ةيخيراتلا ةياورلا باتك نم دحأ ملسي ال داكيو
 ىف راحسلا هدوج ديمحلا دبع دنع هدجنو « « سقلا ةمألس ؛ هتياور يف ريثكاب دمحأ ىلع دنع كلذ دجن

 . « ةبطرق ةريمأ ١ هتياور

 (م1449١ تردص) ؛ مّئاثملا سرافلا  هتياورو ٠ كلذ ىلع ًاخراص ًالثم مراجلا يلع ناك امبرو
 هيف ركذو « (م ١19454 ةنس تردص) « نمحرلا دبعو لراش ١ هتياور يف ناديز هدروأ فقومل ليوطت ىه

 . 7١( ص) اهبيبح ذقنتل تبهذو « اًماثل اههجو ىلع تعضوو لجرلا بايث تسبل يتلا ةاتفلا ةصق

 انهو . ٌةيوق بيكارتو ' ةلزج ةغل هحنمو 2 ايموق اًقده هلمحو 2 فقوملا اذه مراجلا ذخأ دقو

 « ريبكلا فدهلاو ةلزجلا ةغللا نيب رفانت رهظ دقف « ةيساسألا اهتينب يف ديدش قزمتب مراجلا ةياور باصت

 . ةيماعلا ىلإ برقأ ةلهس ةغل لختيو « ةيلستلاو وهللا ىلإ ليمي يذلا صيخرلا لكشلا اذه نيبو

 ىهو « ةليزه ةلغب يطتمي « ميظع سراف ةروص يف « هتياور يف ودبي مراجلا لعج رفانتلا اذهو
 ! ةزعلا ريثت امم رثكأ ةيرخسلا ريثث « توشيك نود ىلإ برقأ ةروص

 د

 هذهف « ةجنرفلا وحن ديدش زايحناب لامو « ناديز يجروج دي يف نازيملا لثخا دقف « دعبو

 يف مهتراضح اورشنو , نوملسملا برعلا اهيف رصتنا « مالسإلا خيرات نم ةرتف نع ثدحتت «تاياورلا

 درجم ىلإ اهليحيو « ةيبرعلا ةراضحلا هذه نأش نم للقي ناديز نكلو « نورق ةينامث نم رثكأ دالبلا كلت

 تسميق اذإ « ةيوق ةينابسإلا تايصخشلا ودبتو « ةخماشلا ةينابسإلا ةعيبطلا اهعلتبت . ةيركسع ةلمح

 . ةرثؤم ريغو ةفيعض ودبت يتلا ةيسلدنألا تايصخشلاب
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 حاجا حام اح حاس اا اع اح ااا ا ا ااا حاحا حا ا ا ااا ا ناديز يجروج تاياور يف سلدنألا ةروص

 . داج ىوتحم لك نم هغرفي « لذتبم لكش لخاد خيراتلا عضي لب ٠ كلذب ناديز يفتكي الو

 . ةريثم ةيئاسن ةرماغم ىلإ هلوحيو

 يف دوعت فورظ ىهو « اًعم ماوعلاو نيفقثملا ىلع ناديز ريثأت عيسوت يف ةريثك فورظ تبعل دقو

 2 بلاغلا جذومنلا وه يبرغلا جذومنلا ناك دقف ١ رصعلا كلذ يف ةيخيراتلا ةرتفلا حور ىلإ اهلمجم

 دق تاساردلا لعل : لقألا ىلع وأ « يقيقحلا هعضو ىلإ دوعي يكل حجرأتي أدب دق نازيملا لعلو

 . تاملسملا نم ريثك يف رظنلا دواعت تأدب

 3 يعيبطلا اهباصن ىلإ رومألا ةدوعو ٠ نازيملا حيحصت يف مهاست نأ ةساردلا هذه تعاطتسأ اذإف

 . اروكش الو ءازج دحأ نم رظتنت الو « اهيفكي اذه نإف
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 : خيراتلا ايزاتناف
 ةيسلدنألا ةلاحلا يف عقاولاو زهرلا





 تاءاطعلاو تابلقتلا نسم نورق : سلدنألا ١ 2-2-2 22 ل ال ع ا ع ع م ال م ع

 ةيسلدنألا ةلاحلا يف عقاولاو زمرلا : خيراتلا ايزاتناق

 (**يناقذاللا نيدلا يبحم : روتكدلا

 ثحبلا صلختسم

 ىلإ نوأجلي مهف « ةيخيراتلا مهتاياور ضرع دنع هيوشتلا وأ ليمجتلا ىلإ ةداع ناسنإلا ونب ليمي
 سلدنألا خيرات انل مدقيو . اهعم مهفطاعت ةجردل اقفو يبلس لكشب وأ يباجيإ لكشب امإ ثداوحلا نيولت
 نيب تاعارصلاو تاضقانتلاو زومرلاب دهعلا اذه ءارث ببسب كلذو 2 خيراتلا ايزاتناف ةسادل ةيلاثم ةلاح

 . تادقتعملاو تافاقثلا

 امئاد كانهف « ةيخيراتلا تاياورلا ىلإ اهنم ريطاسألل برقأ حتفلل ىلوألا تاياورلا تناك دقلو

 يتلا تايصخشلا ىدحإ دابع نب دمتعملا ربتعيو . ةكرعم وأ ةيخيرات ةيصخش لك لوح ىورت تاياكح
 كسمتلاو « ةلابنلاو ةعاجشلل زمو ىلإ ةيصخشلا هذه لوح يذلا ؛« يخيراتلا جازملا نم تدافتسا

 ناك ول امك « كلذ سكع ىلع نهربت ةيقيقحلا ثادحألا نأ نم مغرلا ىلع « ةيمالسإلا ءىدابملاب
 . ونراك ةيرظن بسح قئاقحلا ليلقت ىلع امئاد لمعي خيراتلا

 ىحنملاو حتفلا ريطاسأ ىلع « رواحم ثالث ىلإ مسقني يذلا « ثحبلا اذه يف انزكر دقو
 يبأ) دورطملا يبغزلا نع ثلاثلا روحملا مث دابع نب دمتعملا تايباجيإ ميخضت يف ىلجت امك يوابوطلا

 بجشمو قلطم يبلس زمر ىلإ هلوحف « افلتخم رود يخيراتلا جازملا هعم بعل يذلا (ريغصلا هللادبع
 نيضقانمو نيزيحتم اوناك نيذلا نيخرؤملا ءارآ ثحابلا شقاني امك . نيرخآلا ءاطخا قيلعتل زهاج

 ةاور نكل يصخشلا رودلا ىدعتت ةدقعم بابسأ ةداعلا يف اهل خيراتلا يف ىربكلا ثادحألا نإ

 يف تدلو يتلا ةنيكسملا (ريغصلا هللادبع) ةيصخشلا هذه ءاطخأ ىلع زيكرتلا نولضفي سلدنألا خيراتلا

 دجو ىتح « هيبأ ىلع رمآتلا دعب مكحلا ملتسا نأ امو « ةوارضلا ديدش يلئاعو يسايس عارص ةماود
 . باوبألا ىلع ودعلاو ةطانرغ لخاد تلعتشا ةيلهأ برح بلق يف هسفن

 . طسوألا قرشلا ٍةديرجب يفاقثلا مسقلا سيئر . بادآلا يف هاروتكد (*)
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 اا ااا ام اا ااا حاحا احا ااا ا اس ا ةيسلدنألا ةلاحلا يف عقاولاو زمرلا : خيراتلا ايزاتناف

 511314801 خلاط عطخفلرا 1 101 1

 فلآ ذ111514ل1 4515

 رت
 آد. 340هطغ1 ءا-طط٠ذص فلح- آةعئلطممت
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 اسم ةمك ع0 (0 [عدساتكال هع لتكامر6 لدعم اطعم طتمامضعدل ةععمانساك. ذصل كاطع

 مموزات»هأإ' 08 مععداتالعاز' (ءماماتع) ةبوصاك ةععمرتلتمع ام اطغ لعوععع ام مطتعط 6

 دوم مواطتمع ديتتط اطعم. '[طع طتمأمو ه2 طع قةصلةلسكأقل هله م265عد5 ةه 106قل هقكع 10

 دانلرتاس ع 01 1ةساقكإل 01 11لكأمتجت, لدتع 0 اطع 7ءولتط 04 اطقأ ةنه ذم ةزلاتطوآك, وضاع ل1 كاف,

 200 كمدكاتعام 0عاج معصم ءاتاطنتعد ةطل 5

 '1[طع موا ةصعا1لهصأق 01 000163أ 7/ءانع كلمدعم ام محزلاطك اطقم اطقزت ؟هنع غ0 طتكامصت. طم
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 تاءاطعلاو تابلقتلا نم نورق : سلدنألا 2222-20-2 نم ممم لم ع دع ع م نا نع منع

 « لودلا نأ ىلع هلبق صن دق نودلخ نبا ناكو « خيراتلا رهوج حورلا نأ لغيه دقتعي

 نم امهدعي ءاج هئادحأو خيراتلا ةنسنأ ىلإ يمارلا راطإلا اذه يفو « )رامعأو راوطأ اهل ءصاخشألاك

 ةفسلفلا نأ رابتعا ىلع ةيخيراتلا ةفسلفلا تايلجت ىدحإ اهربتعيو « ايخيرات ةروطسألا نومضم لبقي

 فلتخم نيب انجمد اذإو « 27 قلطملا لقعلا عم نالماعتتو « يقطنملاو يداعلا قوف ناعفترت ةروطسألاو

 هنأ ىرتو خيراتلل ةئباثلا نيناوقلا ةركف ضفرت يتلا ةينوسكسولكنالا ةسردملا بولسأو تاهجروتلا هذه

 صاخلا هجازم يرشبلا نئاكلل امك خيراتلل نأ اهدعب ضرتفن نأ انل زوجي الأ « فده الو ةريتو الب ريسي

 هتقيرطب اهنوليو اهلدعي امنإو «عقاولا يف تئدح امك اهظفحي الو « ثادحألاو عئاقولاب لفحي ال يذلا

 خيراتلا نيناوق نع ةضافضفلا تالوقملا ىلإ عوجرلاب همهف نكمي ال اضماغ اًقده مدختل « ةصاخلا
 فلتخت يتلا ةيخيراتلا تاءارقلا لمجم نم هصالختساو هب نهكتلا نكمي نكلو «) ةيخيراتلا ةيداملاو

 يبدألا صنلاك يخيراتلا صنلاف ؛ قلغملا يخيراتلا صنلا ةلوقم ةشاشه ىلع دّكؤتل رخآ ىلإ رصع نم

 هب دعب املك ريثأتو ٌةوق دادزت ةطلسو ًالقتسم (دوجو هيطعت يتلا ةيتاذلا هتحلسأب اججدم دوجولا ىلإ زربي
 خيراتلا يف عاطقنإلا تاوجف اهازغمب ًالمت نأ ىلع ةرداقلا اهدحو يه كلت صنلا ةطلسو « دهعلا

 ام قوفت ةوقب روطسلا نيب عشي يذلا ينمضلا بئاغلاو « هيلإ زومرملاو صقانلا حمالم لمكتو « ركفلاو

 يف ًالوطم ثدحت امئيح ىنعملا اذه لوح موحي ناك ؛وكوف ليشيم» لعلو . روطسلا قوف وه
 .(© ةيفسلفلاو ةيعيبطلا تالوحتلا يف لصفنملاو لصتملا نيب ةعقاولا روسجلا كلت نع «ايجولويكرألا»

 نيسحتلا ىلإ هتعزنو (اذك) «خيراتلا جازم» وأ «خيراتلا ايزاتناف» ب هتيمست ىلع حلطصأس ام نإ

 فذحن « انجازم ىلع ةيخيراتلا تايصخشلا لصفن نحنف ؛ درف لك اهب سحي يتلا اياضقلا نم حيبقتلاو

 ضفقانتي الو . اهنم ةئيعم قطانم ىلع ةءاضإلا زيكرتو «جايكملا» يف ديزن وأ « ائبجعت ال يتلا دئاوزلا اهنم
 ثادحألا ةعومجم» رصاعم يبرع خرؤم لرقي امك ينعي خيراتلاف «ةيناخيراتلا» عم يدرفلا كولسلا اذه

 اهترضحتسا يتلا ريقاقعلا رطخأ نم هربتعا نيح اًيلاغم ناك «يريلاث لوب» نأ نظأ الو 00 «ًالعف ةعقاولا

 ,اهلعف در يف غلابيو . ةئطاخلا تايركذلاو مالحألا ىتش اهيف دلويو ٠ بوعشلا لمثي» وهف لقعلا ءايميك

 . 181 ص ؛ رشع عبارلا لصفلا « ثلاثلا بابلا « ةمدقملا , نودلخ نبا (1)
 . ١١ ص « خيراتلا ءوض يفانتفاقث « يورعلا هللا دبع (1)
 : رظنا . . تالوقملا كلت دنف نم لضفأ سامرباه ()

 1آ1خ811344ك, ال. تمسست ساعمأتمصد هتتل 8:؟هلداغأمد هك 3هعاعأإل, مم, 1300-7

 5201141011 11. ةءءنهعماوهزن هك 1مم!« 0عم, 7 )2

 . الا/ ص يخيراتلا ركفلاو برعلا . يورعلا هللا دبع 2(
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 000 ةيسلدنألا ةلاحلا يف عقاولاو زمرلا : خيراتلا ايزاتناف

 نايذه وأ ةمظعلا تاسرطغ ىلإ اهب بهذيو , اهتحار يف اهجعزيو ؛ لمدنت ال ةيح ةميدقلا اهحورج يقبيو
 .(0«داهطضالا

 عضخي ال يذلا هجازم تايلجتو خيراتلا ايزاتناف ةساردل ةيسلدنألا ةبقحلا ىلع يرايتخخا عقو دقو

 حتفلا ةروطسأب تأدب دقف ؛ ايزاتنافلل ةيجذومن ةبقحو ٠ تاضقانتلاو زومرلاب ةينغ ةلحرم يهف « نوناقل
 دورطملا يبيغزلا ةفارخب تهتناو ""”طوقلا كولم اهثراوتي ةقلغم ةفرغ لخاد لزألا ذنم ةبوتكم تناك يتلا
 ظحلا ءوس ناك دقف هيدي ىلع يهتني سلدنألا يف برعلا دجم نأب هتدالو ذنم تافارعلا هل تاّبنت يذلا

 ةلحرملا تاديقعتب رورملا نود ةياهنلاو ةيادبلا ىلع فقن ال ىتحو .«هنيبج ىلع ةريبك فرحأب ابوتكم
 لمعي مل امك هحلاصل يخيراتلا جازملا لمع يذلا دابع نب دمتعملا دنع ةفقو نم دبال ناك « ىطسولا
 ةيلعفلا عئاقولا نأ عمو « ةديقعلا ىلع ةريغلاو ةماهشلاو ةعاجسشلل زمر ىلإ | هلوحف «رخخآ كلم ىأ حلاصل

 ةقيقحلا دعت مل ثيحب نورقلا ربع ومني زمرلا كرتو « ةعقاولا حيحصتب خيراتلا لفحي مل كلذ ريغب قطنت
 مئاد عييضت خيراتلا نإ ١ : ريهشلا نوناقلا بحاص ؛ونراك» ب ينأكو . نيصتخملا نم ةلق دنع الإ ةفورعم
 نيح ةيجازملا هتايلجتو يسلدنألا خيراتلا ىلإ رظني ناك « ةق ةقاطلل مئاد عييضت ةعيبطلا نأ امك ةقيقحلل
 .(9 ملاعلاو يبرعلا نطولا يف ةيخيراتلا تاساردلا داور دنع دمتعملا نوناقلا كلذ غاص

 لالخ نم يسلدنألا خيراتلا ايزاتناف سردنس ثالثلا لحارملا هذه نيب كباشتلا كف ىلع اصرحو
 ىحنملا ىلع يناثلا يفو « اهيلع ظافحلا ىزغمو حتفلا ريطاسأ ىلع اهنم لوألا يف زكرن : رواحم ةثالث

 « ملحلا  سلدنألا ريطاسأ نم ىرخأ ةروطسأ ىلإ دابع نب دمتعملا لوح يذلا بوعشلا دنع يوابوطلا
 ينب كولم رخآ ريغصلا هللا دبع يبأ ةيصخش هيف شقاننف « دورطملا يبيغزلا نع ثلاثلا روحملا امأ
 يذلا يخيراتلا جازملا رود ليصافتلا كلت لالخ نم ىرنل ةطانرغ طوقس نع هتيلوؤسم ىدمو رمحألا
 نبا لّوحف « داّبع نب دمتعملا ةيصخش عم هبعل يذلا رودلا نع فلتخي رود ةيصخشلا هذه عم بعل
 امنيب « ةلماك ةمأ ءاطخأ قيلعتل زهاج بجشمو قلطم يبلس زمر ىلإ هتايباجيإ ضعب نم مغرلاب رمحألا
 يف اهتاليصفت دنع فقنس يتلا ةلئاقلا هئاطخأ نع رظنلا ضغو « ةقلطملا ةيباجيإلاب داّبع نبال ظفتحا
 . ١5 ص « خيراتلا ىلإ لخدملا . يندم حالص ؛ نيبرط دمحأ « لقاع هين « موطاح نيدلا رون 39

 1فلال - 200118, 5. "طع طتممتتك أن 5م هلم 2.14
 . 86:١ص.« ١جع بيطلا حفن 6 يرقملا رظنا 2 ةيبرعلا رداصملا يفو

 18191010, 19. كطيمسأعلع هك طع ©هدوسعمأ نأ هته لم /01. 1, مم.73-19. 00
 .88 صءث يخيراتلا ركفلاو برعلا 2 يورعلا هللا دبع 0(
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 00 لا لا ا ا

 ىلإ رظنلا نولضفي رشبل يعمجلا يعواللابو خيراتلا تايجازمب ةموكحملا براجتلل ةعساش ةعرزم
 . عئاقولاو ثادحألا ىلإ ادانتسا ال مالحألاو تاحومطلا مجحل سايق مهخيراوت

 )١( حتتفلا ريطاسأ :

 ةيبرع ةيفارخ لوصأ نم اهتركف لخأ ةليمج ةريصق ةصق «سيخروب يخروخ» ينيتنجرألا صاقلل
 اهيلإ فيضي ةقلغم ةعلق يف مهرارسأ نوظفحي اهكولم ناك ةيروطسأ ةنيدم نع اهيف يكحي « ةيلاتشقو
 نأ ةيشخ ةعلقلا كلت حتف مدعب ريذحت عم هفالسأ اهقّلخ يتلا لافقألل ديدج الفق هجيوتت متي كلم لك
 ؛ لافقألا رسكف « لوضفلا ديدش مكاح ءاج نأ ىلإ لاحلا هذه ىلع رمألا لظو « دالبلا رشلا بيصي

 ًافافخ ًالبإ يطتمت ندعملاو بشخلا نم ةعونصم ةيبرعلا ليثامتلا نم ةعومجم اهلخاد دجيل ةعلقلا حتفو

 باب حتفب تؤرج ادي نأ ول١ : اهتاملك لوقت ةثراكلاب رذنت طئاحلا ىلع ةشوقنم ةباتك اهبناج ىلإو ةئنصحأو

 ىلإ عوجرلا زاج اذإو 1١" «ةعلقلا نوزغيس مهتلكاش ىلع ليثامتلا هذه تعنص نيذلا نيبراحملا نإف ةعلقلا

 نكل « خيراتلل ردصمك اهدامتعا ديكأتلاب زوجي ال هنإف ةيصصقلا راكفألا ضعب سابتقال ةليلو ةليل فلأ

 ا _

 نع هخيرات يف ةصقلا يوري ةيطوقلا نبا وه اهف ؛ سلدنألل يبرعلا حتفلا نع تثدحت يتلا ةيخيراتلا

 هيف تيب ةلطيلطب طوقلا كولمل ناك : لوقيف سيخروبو ةليل فلأ نع ًاريثك فلتخت ال ةقيرطب سلدنألا
 اذإ ناكو ٠ هنوحتفي الو تيبلا كلذ نومظعي اوناكو اهب نومسقي يتلا ةعبرألا ليجانألا توباتلا يفو توبات

 حتف مث ةينارصنلا كلذ تركنأف جاتلا لمح «قيرذل» ىلإ كلملا راص املف همسا هيف بتك مهنم كلملا تام

 ىلع اهمئامعو , اهيسق ةبكنتم برعلا روص هيف دجوف , هحتف نع ةينارصنلا هتهن نأ دعب توباتلاو تيبلا

 يف موق سلدنألا لخد روصلا هذه تجرخأو تيبلا اذه حتف اذإ) بوتكم ناديعلا لفسأ يفو , اهسوؤر
 .(١31):(اهيلع اوبلغف مهروص

 ةدوجوم حتفلا ةءوبنو طوقلا ةياهن رارسأ اهلخاد يمحت يتلا ةيرحسلا ةرجحلا هذه نأ ةقيقحلاو

 : يرقملا لوقي امك اهيفف «٠ سلدنألا حتف نع نييمالسإلا نيخرؤملا تاياور مظعم يف رخآب وأ لكشب

 ناميلس يبنلا ىلإ ةبوسنملاو ولؤللاو ةضفلاو بهذلاو دجربزلا نم ةعونصملا ةدئاملا دايز نب قراط دجو»

 ىلإ ةرم نم رثكأ ةصقلا هذه تمجرت دقو « ةليلو ةليل فلأ نم يناثلا ءزجلا نم (ليثامتلا ةرجح) اهمسا ةصقلا 0001(

 00م. ياللا ماظفا خيرت ردع ةنسن نكي هيلدا 010 ١

 ١ك"



 لا يت ا تلا وم ةيسلدنألا ةلاحلا يف عقاولاو زمرلا : خيراتلا ايزاتناف

 اهمدق نيح الإ رهظت ملو نينس ةدع تفتخاف ةدئاملا كلت لجرأ دحأ قراط علخ دقو « «مالسلا هيلع

 . 2392 ريصن نب ىسوم قحاللا همصخو قباسلا هدئاق بذك ىلع ليلدك كلملا دبع نب ناميلس ةفيلخلل

 زوجعلا كانهف « برعلا مدقمب تبحر يتلا ةديحولا يه ةقلغملا ةعلقلا لخاد ةدوجوملا شوقنلا تسيلو
 : يرقملاو لاوكشب نبا ةياور بسح « هل تلاق دقو « يسلدنألا ربلا ىلع هلوزن روف قراط اهلباق يتلا

 نم فصيو . هيلع بلغيف اذه مهدلب ىلإ لخدي ريمأ نع مهثدحي ناكف , ناثدحلاب ملاع جوز اهل ناك هنإ»
 تنأف كيف تناك نإف ؛ رعش اهيلع ةماش ىرسيلا هفتك يف نأ اهنمو , كلذك تنأف , ةماهلا مغض هنأ هتعن

 )١١( . (هعم نمو كلذب رشبتساف ؛ تركذ ام ىلع هفتك يف ةماشلاب اذإف هبوث فشكف ءره

 مامأ ريغتي ناك هتيحل نول نإ : ليق دقف « اضيأ ريصن نب ىسوم لوح ريطاسألا ضعب تجسن دقو

 موحل ةلكأ نم هونظ تالوحتلا كلت ةجيتنو « ناسنإ هلثم نبي مل روسب ةطاحملا ةدرام ةنيدم نم هيضوافم

 اهلجر قراط علخ يتلا ةدئاملا نوسرحي نيذلا نجلا نم اًثيرفع نإ :ليقو « اًفوخ ةنيدملا اوملسو رشبلا
 هنأ ىلع نيحخرؤملا دحأ صنو « ءامسألا هباشتل ليئارسإ ينب يبن ىسوم هنظ دقو ؛هيلع مالسلل جرخ

 اذإف تئرق ةيبرع ةباتك رقنلاب هيف اًبوتكم ةيراسلاك اًمنص اهيف باصأف ةريبك ةزافم ىلإ حتفلا ءانثأ ىهتنا
 مدصلا ىلع ةشوقنملا ةباتكلا فلتخت رخآ عضوم يفو (١؟7«اوعجراف متيهتنا ليعامسإ ينباي» : يه

 مكضعب برضيل نوعجرت مكنأ اوملعاف اوعجرت مل نإو ٠ ليعامسإ ينباي اوعجرا ١ : اديدحت رثكأ حبصتل
 . 150 (ضعب باقر

 ىلإ (يزود) عفد يذلا وه خيراتلا ةباتك نم عونلا اذه ىلع نيملسملا نيخرؤملا دامتعا ناك دقو
 نم هريغو 2١77 (يوجالوأ ويسانغا) كلذ يف هعبات دقو ٠ ةهاكفلا نم اعون اهربتعاو مهتاياورب كيكشتلا
 لوانت نع فقوت (نهاد سكيليف) يناملألا وهو مهدحأ نأ ةجردل يسلدنألا خيراتلاب نيصتخملا
 اذه ىلع «ارديفاس) هدقتنا دقو « يخيرات لمع زاجنإ يف صوصنلا هذه مادختسا ةلاحتسال سلدنألا

 اذإ نكلو , تاقرافملاو تاضقانتلاو تاغلابملاو تافارخلاب ىألم رابخألا هذه نأ عيحص» : هلوقب فقوملا
 نومدقألا اهنع هاور ام لك تالمهملا ةلس يف حرطن وأ ةلحرم ةسارد لمهن نأ بابسألا هذهل انيلع نيعتي ناك
 لك (يروجالوأ)و (ارديفاس) دنع ناك دقلو .(1 «ضيبأ لظ دق ةمهملا خيراتلا تاحفص نم ريثكلا ناكل

 . 7١1 ص . ١ ج , بيلعلا حفن « يرقملا )١0(
 . 71 صب ١ جب اردصملا (9

 . ؟31/ ص . ١ ج , هسفنردصملا )١5(

 . 78١5 ص . ١ ج , هسفنردصملا )١0(

 ١ : مساب ةيبرعلا :يمألا يعامسإ همجرت لق « برغلا ةيمالسإلا ةروثلا « ويسانغا « وجالوا )١(
 مي اا ا ملا يسع ا لا ااوزغي

 . 4١ ص . هسفن عجرملا 2009
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 تاءاطعلاو تابلقتلا نم نورق : سلدنألا 2000-22-2 22-2 22 ل سم هع عع ماس مم مم مس ع هع

 اهتافارخ كرتن نيح عقن يتلا ةلحرملا كلت خيرات نم لقعلا هلبقي ام لكش زاجنإ ىلع ميمصتلا يف قحلا

 نوناق ىلإ ادانتسا يسلدنألا خيراتلا بيكرت ةداعإ ةيناكمإ ىلع رصي يذلا يوجال وأف « ضقانتلا نم
 ةيرظنب جرخ « ضرقنملا ناويحلا بيكرت ةداعإب حمسي مظعلا نأب لئاقلا (017165) ييفوك دنع طبارتلا

 ةيرظنلا هذه بحاص قوسيو (4١اهيف رود يأ  هريبعت دح ىلع  تالارنجلل نكي ملو ءاهقفلا اهلمح

 فالآ ةعبس لمح ةيناكمإ يف ككشيف ؛ هجوتلا اذه تابثإل ةلدألا نم اهب ناهتسي ال ةعومجم ةبيرغلا

 ةرشع ءافتخا ةيناكمإ اًيلقع ركنيو . نفس عبرأ يف « ىرخأ ةياور يف لتاقم فلأ رشع ينثا وأ لتاقم

 وزغلا رابخأ ةلقب دهشتسيو .(١؟!ةيرحس ةبرضب حتفلا لبق نييريبيألا سلدنألا ناكس نم صخش نييالم

 (؟')(ههنع ثدحتي صن نم امف كلذ عمو , اًضماغ نوكي ال ةازغلا رود نإ ١ : لوقيل ةينيئاللا صوصنلا يف

 نم ةيرظن ةغايص ىلع تعجش عساتلاو عباسلا نيئرقلا نيب ام ةدوجوملا ةيخيراتلا ةوجفلا نأ ةقيقحلاو

 تاساردلا تقلطناف هجوتلا اذه عويش ىلع مهتافارخب نوملسملا نوخرؤملا دعاس دقو « عونلا اذه

 نيب ةكرتشم مساوق ىلع روثعلا ناكمإلاب هنأ عم نيسكاعم نيهاجتاب سلدنألا نع ةيبرغلاو ةيقرشلا
 ةمزأ دعب اهلهأ نم ةوعدب سلدنألا ىلإ اوبهذ برعلا نأب ضارتفالا نم عنمي ءيش الف « نيفرطلا تاياور

 ناك ءاوسو )١'( هدالوأ ىلع ةياصولا (قيرذل) مالتساو طوقلا كولم رخآ (ةشطيغ) ةافو تبقعأ مكح

 ىتح سلدنألا يف يبرعلا دوجولا ةقيقح نم ريغي ءيش الف دلبلا ءامكح وأ كلملا ةشطيغ ءانبأ نوعادلا

 نيفرطلا نيذه نيب يقيفوتلا فرطلا لظيو ٠ تالارنجلا نم سيلو ءاهقفلا نم لوألا جوفلا ناك نإو

 ةتبس مكاح (نايلوي) نم ضيرحت ىلإ حتفلا بسني نأ لواحيو « ةرماؤملا ةيرظن حجري يذلا فرطلاوه

 ءارو قاسنا دقو « قيرذل هسّند يذلا (ادنرولف) هتنبا فرشل مقتني نأ دارأ يذلا  ةجنط تاياور ضعب يف

 . 5١ ص « قباسلا عجرملا ()

 : ءافتخالا ةيضق لوح اضيأ رظناو ؛ 75 ص « هسفن عجرملا (19)
 اضل - 2001158, 5, طع متممعو أه كصهألتت, 2. 7

 . ١١1 ص . هسفن عجرملا 00
 برعلا نم ىلوألا عئالطلا مودق نأو « ةيجراخ ةدعاسم ىلإ علطت ةشطيغ دض لكشت يذلا فلحلا نأ يزود دقتعي (؟1)

 . نييلصألا ناكسلا نيب ةيعامتجا ةروث ثدحأ
 10021, 1. 5مهسدتكاط آ[قاهطتر مم. 231-

 اينايسإ) باتك فلؤم (سنربلا زشناس ويدوالك) اهب ذخأو (ارديفاس) خرؤملا دي ىلع ةيرظنلا هذه تجضن دقو
 : رظنا « ةرصاعملا ةيسلدنألا ثاساردلا مظعم يف عساولا اهادص تدجوو (. . . ةملسملا

 1711511115 - 8. همق 5. ةعهطأوع ةمملسب مرت. 36
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 01100 ل ةيسلدنألا ةلاحلا يف عقاولاو زمرلا : خيراتلا ايزاتناف

 ءانثتساب 2”نيحخخرؤملا مظعم دنع رخآ وأ لكشب تدجوو ؛ ("77نودلخ نباك عمال خرؤم ةيرظنلا هذه

 نم تقلطنا ىلوألا جاوفألا نأب لئاقلا معزلا نولضفي مهنأل ؛ اهساسأ نم حتفلا ةياكح نوركتي نيذلا

 عم نكي مل هنأ ىلإ اوهبنتي نأ نود يمالسإلا باطخلا بلص نم ةلدأ ىلإ ءالؤه دنتسيو « 2"؟9برغملا

 فرطلا هبنتي مل اًعبطو « اهنوفرعي ال موقب لعفت ال هذهو ("*ةغللا ةزجعم الإ تازجعملا نم نيملسملا
 ("5!ةعوجسم ةبطخ  يربربلا وهو  قراط ىلإ نورخأتملا هوخرؤم بسنف « ةرغثلا هذه ىلإ يمالسإلا
 ىلوألا ةيمالسإلا رداصملا نأ عم نفسلا قارحإ ةصق حيدم يف اورابتو « ةدعاس نب سق بطخ نم غلبأ
 00 اهيلإ اًقالطإ ريشتال

 حلصت امم رثكأ صقلل حلصت انف ةعتمم ةبيكرت قلخ يف تافارخلا عم ريطاسألا تدعاس اذكهو

 ام طبضلاب اذهو اهخيرات لوح بوعشلا لكاشم نم ريثكلا طيسبتلا لحي ةيجهنملا بايغ يفف خيراتلل
 متي ال اذاملف تيهذ دق ضرألا  سلدنألا تماد امف يمالسإلاو يبرعلا يعامجلا نادجولا هديري ناك

 عم عطاقتلاب ىرخخأو يزاوتلاب اًنايحأ لمعت يتلا ةيخيراتلا ةيجازملا ةدعاسمب ملحلا  سلدنألا قلخ

 .- ةقيقحلا

 قبطت نأ بعصلا نم حبصي اهنع سانلا ماهوأب اهرابخأ طلتختو « ةيخيراتلا ةيصخشلا رطسأتت نيح
 دمتعملا ناك دقو ٠ مهولا ةمدخل فرحيو لوحتي اهب قلعتي ام مظعم نأل ؛ قطنملاو نمزلا نيناوق اهيلع
 « ريظنلا عطقنم مركب ةيباجيإلا توعنلا خيراتلا اهيلع قدغأ يتلا تايصخشلا كلت نم ةدحاو دابع نبا
 ىرع طبر يف ربكألا رودلا شكارم نم برقلاب (تامغأ) يف اههجاو يتلا ةيواسأملا ةياهنلل ناكو

 .ا١١[صضص٠ 4 ج « ربعلا باتك . نودلخ نبا 05

 1مل - 20011, 5. طع صتممتو انت 5مهتس, م.11 ةسل 110115 -15- ىوهتس انتقد طع انكم 2
 كلذ لصيو 2 هبابسأ يف سيلو 2 فلا خيرات يف عقي نيملسملا نيخرؤملا نيب يقيقحلا فالخلا نأ ةقيقحلاو
 ص ؛ 5 ج « ةرجهلل ؟1/ ةئس هنع | يضر نامئثع ةفالخ يف هلعجي يربطلاف ؛ ابيرقت نرق فصن ىلإ فالخلا
 1ع « يدرب يرغت نباو ؛ يقشمدلا ريثك نباو ؛ "8 ص « ج « لماكلا يف ريثألا نبا كلذ يف هعباتيو ؛ 0"
 دمحأو ةبيبح يلع مهنمو « ةرج 4١ ةئس مت حتفلا نأ ىلع ثوعمجيف نورصاعملا نوخرؤملا امأ ؛ 45 ص
 نيب مدعن الو . دموح دعسأو فيض وبأ ىفطصمو نوضيب ميهاربإو يجحلا نمحرلا دبعو يدابعلا راتخم
 امهركذو « نيتياورلا دمتعا يذلا يشكارملا يراذع نباك نيخبراتلا نيب قيفوتلا لواحي نم ةضقانتملا تاياورلا
 . ش5 ضص*ا٠ ” ج ؛ «برغملاو سلدنألا كولم رابخأ يف برغملا نايبلا» يف ناجهتسا وأ قيلعت نود

 . 707 ص . سلدنألا اوزغي مل برعلا « ويسانغا ء يغالوأ (15)
 . 7587 ص . قباسلا عجرملا 00(

 تاليدعت كانهو . 7 4١ ص « ١ ج , يرقملل «بيطلا حفن» رظنا «الماك ةعوجسملا ةبطخلا صن ىلع عالطالل
 . 58و ؟ا/ ص « سلدنألا م برعلا ةنحم , دموح دعسأ باتكك ةثيدحلا -ارملا ضعب ؤ اهيلع ةفيفط

 . 57 ص . ةطانرغ طوقس ىتح يسلدنألا حتفلا نم يسلدنألا خبراتلا ٠ يجحلا نمحرلا دبع (10)
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 تاءاطعلاو تابلقتلا نم نورق : سلدنألا انين ااا ملال نو ل ل نات وب كد ما اك دة دوب ناو اهون د5 ان نت

 عم لوحت ىتح هتايبلس ىلإ ةراشإلا نم ليلقتلاب اوأدب نيذلا ءارعشلاو نيخرؤملا نيبو هنيب فطاعتلا
 ةينابسإلا ةرعاشلا لوقت امك « وهف « اهقراوخو ةيروطسألا ةلوطبلا تاموقم لك هل فيط ىلإ نمزلا مداقت
 : ةعيبطلا رهاوظ ىلع نيرثؤملا نوكلا تاداس نم هل اهتيثرم يف نرقلا اذه ةئبا (ريداك ريم انيرت)

 موجنلا ديساي
 ةمسن لك ناطلسو
 (18)ءاملل ةجسان

 دقف « ةقباسلا نورقلا تاغلابم نع ةيخيراتلا ةيصخشلا ةرطسأ يف يرصعلا ىحنملا اذه فلتخيو
 نرقلا يف هاثر نيح هب رونلاو ىدنلا تافص قاصلإب « لاثملا ليبس ىلع « بيطخلا نب نيدلا ناسل ىفتكا

 تامهملا ىلوأ نم كلذ تيأر تامغأب عوط نع كربق ترز دق

 ("؟تامهلدملا يلايللا جارسايو ادي كولملا ىدنأ اي كروزأ ال مل

 حمسيل نكي مل بيطخلا نبا هيف بتكي ناك يذلا رصعلا نأ راطإلا اذه يف ىسنن الأ نسحتسيو
 ام يبرعلا بدألا خيرات يف سيلف « اهتيرشب دودح نع ةيصخشلا جرخت يتلا تاغلابملا نم عونلا كلذب

 نكت مل ةبقح يف نييمطافلا ءافلخلا ضعب ىلع يسلدنألا ءىناه نبا هغبسأ ام الإ تاغلابملا هذه هبشي
 . دمتعملا رصع نع دهعلا ةديعب

 عيمج نايسن ىلع اوكشوأ مهنأ ةجرد ىلإ هل ءارعشلا بح نع دمتعملل نيخرؤملا بح لقي الو

 هعاقيإل رهج نيفشات نبا متش نم كانهو « هتلماعم ءاسأ هنأل ؛ ةديقعلا ظفح يف نيفشات نب فسوي رثآم

 هلهأو دمتعملا رّيسوا : دابع ينب ىرسأل هتلماعم نع لاق يذلا يرزجلا ريثألا نبا ءالؤه نمو « دمتعملاب

 اهلعفي الو هلبت نمم دحأ اهكلسي مل ًالاعفأ مهب نيملسملاريمأ لعفو ٠ اهيف اوسبحف ؛ تامغأ ةئيدم ىلإ

 سفن رغص نع لعفلا اذهب نيملسملا ريمأ نابأف ... ةليذرلا هذهب هسفنل ىضر نم الإ هدعب يتأي نمم دحأ
 .©"")(هردق مؤلو

 ةيبرع تامصب» ثحب نم ةديصقلاو « م١144 ربمتبس /لوليا ١01١ قشمد ؛ ةيئابسإلا ةفاقثلا مايأ ةودن قاروأ 0
 . ةفطع تعفر ةمجرت « هخروغ ثبول وتنيئاخ دادعإ « «نابسإلا نيرشعلا نرقلا ءارعش دنع

 . 07 ص . بارتغالا ةلالع يف بارجلا ةضافن « بيطخلا نب نيدلا ناسل (19)
 .. ةرجهلل 484 ماع ثادحأ ىلع قيلعتلا يف ٠١ ص , ٠١ ج , لماكلا « ريثألا نبا (0)
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 لدا ااا ا ا ااا ااا ا ا حا اما ةيسلدنألا ةلاحلا يف عقاولاو زمرلا :خيراتلا ايزاتئاف

 هرابخأو دمتعملا نأش نم ميخضتلل ةركبم ةعزن نع نيفشات نبا دض دمتعملل زيحتلا اذه فشكيو

د دوقو ىلإ جاتحي يسلدنألا ملحلا ناك دقف « همركو هتالوطبو
 اذهب مايقلل لضفأ نمو « هتيلغتل مئا

 نع اًبيرغ توملا مئرقفلاو رسألا ىلإ هب ىوه مث «بتارملا ىلعأ ىلإ هظح هعفر رعاش ريمأ نم رودلا

 . هابص نطومو هسأر طقسم

 رابخأ يف ةطاحإلا باتك يف ايفرح بيطخلا نبا هنع هلقن يذلا هلوقب «نايقعلا دئالق» يف هفصي ناقاحخ نبا

 ,ىده ردب ايندلا ىلع علطو , ادنلاو سأبلا نيب عمجو ادعلا عمق اكلم هللا ىلع دمتعملا ناكو ١ : ةطانرغ

لا دبع وه اهو ("» («مساوب ةرب هروغثو مساوم همايأ تناكو
 كلت عمجي نيرشعلا نرقلا يف مازع نمحر

 . «رعاشلا عاجشلا داوجلا كلملا دابع نب دمتعملا» لجرلا نع هباتكل اًناونع اهعضيل اهلك تافصلا

 ةيملاعب قلعتي ام رمألف مهدحو برعلا ىلع رصتقي ال دابع نب دمتعملا تايباجيإ ىلع زيكرتلاو

 ةبوكنملا ةيصخشلا كلتل ريظنلا عطقنم اًباجعإ نكي (يزود) يدنلوهلا خرؤملا ناك يوابوطلا ملحلا

 . داضلاب نيقطانلا فقاوم نع اريثك فلتخت ال ةفطاعتم فقاومب نيقرشتسملا نم تيظح ىتلا

 نأ ظحالي نأ دابع نب دمتعملا ةروطسأ اهلالخ تنوّكت يتلا راوطألا ةقحالم ديري نم عيطتسيو

 نيعباتلا ىلإ لصتل رخخآ ىلإ نرق نم اًيجيردت يفتخت ناسنإكو مكاحك هتايبلس ىلإ ريشت يتلا رابخألا
 نع ءادوسلا رابخألا نم هيلي امو يرجهلا عساتلا نرقلا خيراوت يف سيلف بئاوشلاو ردكلا نم ةافصم

 نباف « دمتعملا لذابم نع ريثكلا اهيفف خيراتلا كلذ قبست يتلا ريسلا بتك امأ « ةبوبحملا ةيصخشلا كلت

 ربخ يف لوقيف « سأكلاو ةئيقلا ليبس يف مكحلا نوؤش لّطعي ناك هنأ ىلإ ةراشإلا نم جرحتي ال ماسب

 هتداع ىلع ركذتو ةقلط مئسف ةيناطلسلا رومألا ضعب عفري ةبطرق يف ةهرب ماقأ دمتعملا نأ ركذو» : ليوط

 نظو , رعشب كلذ يف هبطاخ ناكو , رامع نبا ذئموي راشتساف ؛هسأكو هتنيق ىلإ هسفن يعاود هتعدو ؛ هقلخ

 هيلع راشأو ٠ ًاربص تاذللا نع لقأو ٠ (رتس كتهأ هدجوف . ةبقرلا ضعب هنم هيلع تناك ذإ هبهأ هدنع

 .©")«ةديصقلا ... رعشلا اذهب كلذ ىلع هبواجو . رمألا ةعاضإو . رغثلا ليطعتب

 نكل ةزيجو ةرتفب ماّسب نبا دعب شاع يذلا يعاضقلا راّبألا نبا دنع رابخألا هذه لاثمأ مدعن الو

 نيب ةنزاوتم ةلداعم ةماقإب تقولا كلذ ذنم أدب ماعلا نادجولا نأكف هلئاضفب اًمئاد نرقت اهنأ اهيف ديدجلا

 راجحأ عضو ىلع اهدحو دعاست يتلا ةيناثلاب ظفتحيو ىلوألا حرطي نأ لبق « تايباجيإلاو تايبلسلا

 . ٠١4 ص , 7 ج « ةطانرغ رابخأ ةطاحإلا ؛ بيطخلا نب نيدلإ ناسل (؟1)
 . ”8* ص « لوألا دلجملا , يناثلا مسفلا « ةريزجلا لهأ نساحم يف ةريخذلا « ماسب نبا 02

555 



 تاءاطعلاو تابلقتلا نم نورق : سلدنألا 2-2-2-2 2-22 0222 0 ل ع ام ماع هلع سس سس ع ع

 ناكو» : هلوق راّبألا نبا دنع ركبملا نزاوتلا كلذ ةلثمأ نمو « دعب اميف رهدزتس يتلا ةروطسألل ساسألا
 هيبأل اًفلاخم ليذلاو فيسلا فيفع .ءايخسألا داوجألاو , ءالقعلا ناعجشلاو . ءالضفلا كولملا نم دمتعملا

 كلمو , ةريسلا نسحأو , رفن ام نّكسو . هوبأ ىفن نمم ةعامج در ؛ ةياعس ىندأب لخألاو كفسلاو رهقلا يف
 كلذ ناكف . ةحارلا ىلإ ادلخم , ةلاطبلا ىلع اًفكاع تاذللا يف اسمغنم رمخلاب اًعلوم ناك هنأ الإ . حجسأف
 . 07(هكاله لصأو , هبطع ببس

 ركذت دعت ملف « رئابكلا بييغتب تأدب نزاوتلا ةلداعم تماقأ يتلا ةرتفلا هذه تاياور نأ ةقيقحلاو

 ليصافت الو (”*0راهنألا يف يراوجلا يمر نع الو ؟؟)بالكلا عم مهبلصو موصخلا لتق نع ريثكلا

 رداون نم هعبتي امو ركذملا لزغلا صصقو « 2")رامع نبا ريزولا عم تاهبشلا قوف تسيل ةدقعم ةقالع
 اهنم فذحتو « مايألا مدقت عم رصقت تأدب دمتعملا ءاجه يف رامع نبا دئاصق نأ فيرطلاو . راعشأو

 : ةريهشلا ةيماللا اصوصخو ةعذقملا تايبألا

 "الام اوزاحو ًالامج اوحنانأ الالح اًيح برغلاب يبحالأ

 : اهيف لوقي يتلا تايبألا ةيلاتلا روصعلا تاياور يف دجت ام ردانف

 الالهلا تنك تحل اذإ تنأو ابصلاب انمايأ ركذتأ

 الالز ءام كيف نم فشرأو ابيطرلا بيضقلا كنم قناعأ

 نبال هسفن دمتعملا لوقك ةددعتملا تاريسفتلل ةلباقلا ةئيربلا تايبألا مظعم ةيناثلا يف دجت ال دقو

 : رامع

 (؟)ثلاث كنيبو ىنيب امو انمعن املاطف كيف تكروش نإ ثراحأ

 . ه4ص(ءآج« « ءاريسلا ةلحلا ءرابألا نبا فرغ

 هبلص يذلا ةشاكع نب مكح نب زيرح وه بالكلا عم بولصملاو ١ا/ا/ ص ؛ 51ج ءاريسلا ةلحلا « رابألا نبا 0

 ا ا
 ل م ءييطلا رقملا ("0)

 ا سل هسقلا « ةريخلا 55 : نأ ٠ ل
 ريش يثلا ةينجألا عجارملا نم 5 ةملا رابخأ خيرات يف بجعملا ٠ يشكارملا دحاولا دبعو

 ةقالعلا كلت ةعيبطب ككشتو ةريثك تاليصفتب دمتعملاب رامع نبا ةقالعو ةثداحلا
 10021, 1. 5مدصاعاط ا[ناقنتر 8 668

 1101185, 1. ةمهتسم انت0ع 14نقاتصتق,م

 ١ه١ا/ ص يوك ؛ ءاريسلا ةلحلا « رابألا نبا 0

 .؟١١5ص. كج بيطلا حفن « ةليوطلا 5 ةديصقلا كلث نم تاك ةعست ىلع رصتقي « ىرقملا 0

 . ١47 ص « ١ ج , ءاريسلا ةلحلا « رابألا نبا (*9)

 اذني



 ولا ا ا ول دعا متو اراب ا حمم ةيسلدنألا ةلاحلا يف عقاولاو زمرلا :خيراتلا ايزاتناف

 ةيخيرات ةيجازم ةروطسألا ةراهط ىلإ ةيناسنإلا ةصقلاب ةدوعلا ىلإ يمري يذلا هجوتلا اذه سكعيو

 يتلا ةيقرشلا ةيفوصلا زومرلا ضعب ىلع رصتفت ةردان تالاح يف الإ ىرخأ تايصخش عم ترركت املق
 ةداع كلذ لصحي الو « اهيلإ تاماركلا بسنب اوأدبي نأ لبق ةيناسنإلا اهئاطخأ نم ريثكلا اهعابتأ يفخي
 . اهترصاع يتلا لايجألا ضرقنت نأ دعب الإ

 : يهو دابع ينب تايبلس ىلإ ةراشإ ةيأ عامس نويدمتعملا نوديرملا ضفريو

 : هلوقب حبني روقع بلكل هبتني الو»

 دضتعمو اهيف دمتعم باقلأ سلدنأ ضرأ ىف يندهزي امم

 (؛0)«دسألا ةروص اًخافتنا ىكحي رهلاك اهعضوم ريغ ىف ةكلمم ءامسأ

 ةقثوملا تاباتكلا نم ةعومجم أرقنل نيرشعلا نرقلا نم يناثلا فصنلا ىتح رظنتن نأ انيلع ناك دقل
 2 يملعلا دقنلاب دمتعملا ةيصخش تاباتكلا كلت تلوانت دقو 2 ةروطسألا ةوطسو ىوهلا نم ةأربملاو

 عم نواعتو ةيمالسإلا ةدايسلا صقتنا نم رطخأ هفصوب دئاقعلاب دابع نبا نواهت ىلع اهضعب زكرف
 ىلع مكحلا ةفسلفب ىنتعا رخآ مسق زكر اميف (؟!7نيملسملا هناوخإ دض ةرواجملا ةينارصنلا كلامملا
 دوهجلا هذه الولو . (؟!7هدنع ةدايقلا تالهؤم ةلقو ةيسايسلا هتريصب فعضل مكحلل دمتعملا ةيلهأ مدع
 . يثارملاو حئادملا نم ةعومجم الإ يبرعلا خيراتلا يف دابع نب دمتعملا ناك امل ةرخأتملا ةيميداكألا

 يف هشويج دوقي ال وهف «٠ مكاحك هتايناكمإ ثيح نم ًالعف ةيلهألا فيعض دابع نبا ناك دقو
 « كلذب حيرصتلا نم لجخلا مدع ةجرد ىلإ لماكلاب رامع نبا هريزو ةئيشمل عضخيو « (!”كراعملا

 ءاش نإ ١ : اهتاقالمب دعيو « اهب قاحللا مدع نع هب رذتعي (رعش ةرم تاذ همئارك ىدحإ ىلإ بتك دقف
 ودبيو «ةيكيمرلا دامتعا « هتجوزل رخآ اعوضخ عوضخلا كلذ ىلإ فاضأو 2 (؛؛)(رامع نبا ءاش وأ يبر

 هغلب ام هظاغ دضتعملا نإ :لاقيو « ةيليبشإ يف يسايسلا عراشلا ثيدح ناك دامتعا ةدارإل عوضخلا نأ

 « بيطلا حفن نم اهردصم ىلإ ةراشإ نود ةلوقنم ةرابعلاو ؛ 44 ص « سلدنألا خيرات ةصالخ , نالسرأ بيكش (40)
 . قيشر نبال تايبألاو ١00 ص « 5 جا

 عجارملا نمو 7١7 . ١١9 ٠ ص . ةيراضحو ةيسايس ةسارد : ةيليبشأ يف دابع ونب « ةلاوح دمحأ نب فسوي ع0
 11511137, 8. هدف 8. قعهطأع ةمهتسب مم 259-258, : ةيضقلا هذه لوح ةيبنجألا

 , 195257 ص . فئاوطلا لود دهع يف ةيلييشإل يعامتجالاو يسايسلا خبراتلا دوبغ نب لمحم (5؟)
 « لوألا دلجملا « يناثلا مسقلا ؛ ماسب نبال ةريخللا اضيأو ؛ 11 « 8 ص « هسفن عجرملا  دوبع نب امحم 22

 . ١8711١ ص « يشكارملل بجعملاو ؛ ١١9 ص . ١ ج . ةطانرغ رابخ يف ةطاحإلاو ؛ 558 ص
 : ناريلاتب هبعالتو رامع نبا ةوطس ةيبنجألا عجارملا ضعب نراقتو . ١5 ص . ١ ج « ءاريسلا ةلحلا « رابألا نبا (58)

 1101:15, 8. ىومتس نصلعا» دع زهانكأ تقر
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 تاءاطعلاو تابلقتلا نم نورق : سلدنألا 01 نإ 1 نوت ب جشم ع داما هاف وو كو نامل دك أجمد دا وم دج ركع

 نأ ىلإ دمتعملا رطضاو « هب ليكنتلاو هباقع ىلع مزعف . اهل هكالتما لوأ دمتعملا ىلع دامتعا ةبلغ نم
 :لوقلا نكمملا نمف « ةنراقملا تزاج اذإو « (؟*ةلودلا جارس لفطلا هدلوب هدلاو فطعتسيل اهعم رمأتي

 (تيناوطنا يرام) رود ريبك دح ىلإ هبشي اهجوز ةكلمم ددهت يتلا فورظلاب اهلهجو دامتعا رود نإ
 اهتالالدو اهازغم يف (كيكلا) موي هبشت يتلا نيطلا موي ةصق كانهو (رشع سداسلا سيول) عم ةيسنرفلا
 اهيوري امك مويلا كلذ ةصق عمسنلو « بعشلا نع مكاحلا لصفت تناك يتلا ةعساولا ةوهلا ىلع
 نهقوس نع تاعفار نهو , برقلا يف نبللا نعبي ةيدابلا ءاسن ةيليبشإب موي تاذ تأر اهنأ ىور» :يرّقملا
 كسملاو ربنعلاب دمتعملا رمأف , ءاسنلا ءالؤه لثم يراوجو انأ لعفأ نأ يهتشأ : هل تلاقف ؛ نيطلا يف

 يه تجرخو ؛ مسيربا نم ًالابحو ابرق اهل لعجو . رصقلا يف اًئيط عيمجلا ريصو ٠ درولا ءامو روفاكلاو

 نيب يرجي ام امهنيب ىرجف ةرم هعم ملكتت تناكو ؛ علخ امل هنإ :لاقيف . نيطلا كلذ يف ضوخت اهيراوجو
 دابأ يذلا مويلا اذهب (ريكذت ؟ نيطلا موي الو : اهل لاقف ٠ اريخ كنم تبأر ام هللاو : هل تلاقف ٠ نيجوزلا
 كلذ ىلإ ريشي ناك دمتعملا لعلو , (47«تتكسو , تيحتساف . ىلاعت هللا الإ هملعي ال ام لاومألا نم هيف
 رقف ىلع رسحتم « تامغأب رسألا يف وهو ديع تاذ اهدشنأ يتلاو بولقلا يكبت يتلا هتديصق يف مويلا

 ةرايزل نيتأي نأ ىلإ رقفلا نهب لصو دقو « نهتاوقأ ليصحتل . سانلا تويب يف نلزغي نك يتاوللا هتانب
 : لاقف « لاعن نودو ةيلاب لامسأب ديعلا يف نهدلاو

 اريمطق نكلمي ام سائلل نلزغي ةعئاج رامطألا يف كتانب ىرت

 اروفاكو اكسمأطت مل اهنأك ةيفاح مادقألاو نيطلا يف نأطي

 نوريثكلا اهيف دابع نبا كراشي ةلخخ كلتو ةلودلا تاردقم ىلع ءاسنلاو ءارزولا ةرطيس انزواجت اذإو
 نادقفو ٠ يسايسلا رظنلا رصق وهو هتيصخش يف رطخألا بناجلا يتأي فئاوطلا لود كولم نم

 عم هفلاحتو « ةبطرق يف روهج ينبب هردغ نيتطقنلا نيتاه حضوي ام ريخو « هيرصاعم نيب ةيقادصملا
  مهرصنف ةبطرق ماكح هرصنتسا ىلوألا يفف « 24")هل ةيزجلا عفدو « نيملسملا ءارمألا دض (وسنوفلا)

 هذه لاثمأ نم فنأت ةبقحلا كلت يف ةسايسلا ديلاقت تناكو « مهيديأب ام ىلع مهب ردغ مث . مهدعاسو

 روطاربما (ليساب) ضفر « روهج يئب عم دمتعملا هلعف امف « مهريغو نيملسملا ماّكح دنع بيلاسألا

 ةيقادصم نع لايجألا اهتلقانت ةمكحك ثدحلا كلذ نع هتملك تبهذو « نادمح ينبب هلعف ةينيطنطسقلا

 . دامتعا مامأ دمتعملا ءاكب دهاشم نع ثيدحلا نم يزود رثكيو . 7١ ص ؛ ١ ج « قباسلا ردصملا « رابألا نبا (40)
 120290, 2. 5مهصتقاط آعاهسب مر. 666-665 : رظنا

 ,.؛ ١ ٠ص 55٠ ج « بيطلا حفن « يرقملا 25(

 2021, 12. 5موصاعط اكاهطتر مب 678. 20

 .198١صضص. ؟ج « ربعلا باتك ؛ نودلخ نبا ةيبرعلا رداصملا نمو
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 لااا ااا ا ا ا ااا ااا ااا ااا ةيسلدنألا ةلاحلا يف عقاولاو زمرلا :خيراتلا ايزاتناف

 ها"85 ماع دجنتسا ينادمحلا لئاضفلا ابأ نأ هخيرات يف ميدنلا نبا يوريو «ةيسايسلا تافلاحتلا

 ةقطنم ىلإ لصو امدنعو « هرصنف (نيكتوجنب) يمطافلا .فاقلا طخ دنع لذي (ليعاب) ررطا ربل

 تجرخ ينأ كولملا عمسي نأ ديرأ ال : ليساب لاقف ؛ ماشلاو بلح ذخ» : هل روطاربمالا قيقش لاق « قمعلا

 اهنأ ولو ٠ ىلب : لاقف هردغب ةيلاغ بلح تسيل : هباحصأ ضعب هل لاقف , مهب تردفف موق نيعأ
 , (14)«ايندلا

 ضروقت نأ ةقدب اهليصافت تفرع اذا نكمي يتلا اياضقلا رطخأ نم (وسنوفلا) عم فلاحتلا لعلو

 مل وهف « ةينارصنلا كلامملا دض مالسإلل رصتنمو « ةديقعلا نع حفانمك ناهذألا يف دمتعملا ةروص

 عفدو « (!؟)ةبسانم نم رثكأ يف نيملسملا دض ىراصنلاب ناعتسا هنأل ؛ قالطإلا ىلع كلذك نكي

 ريخ لامجلا يعر» ةرابع نأ نظلا بلغأو (*'0ةلطيلط طوقس ىلع اًماش جرفتي فقوو « وسنوفلأل ةيزجلا

 عابطنإلا تطعأ يتلا يه نيفشات نب فسوي عامطأ ىلع اًقيلعت دمتعملا اهلاق يتلا (217«ريزانغلا يعر نم

 اًئينر نرت يتلا ةرابعلا كلت نأ ةقيقحلاو « ةضيرعلا اهنيوانع الإ خيراوتلا نم نوؤرقي ال نم دنع سكاعملا
 ترتسو « ةقالزلا ةعقوم تقبس يتلا ثادحألا ةقيقح تبجح يمالسإلاو يبرعلا خيراتلا يف اصاخ

 . 7*2 نيطبارملا اهيف رقحي يتلا ىرخألا هلاوقأو اهلئاق فقاوم مظعم

 ضعب ىلإ جاتحت دمتعملا ىلإ تاياورلا ضعب يف بسنت يتلا نيطبارملا ءاعدتسا ةلأسم نإ
 يلعف بأ اهل ناك اذإو « اهتاضقو سلدنألا لاجر رابك نم ددع نم تءاج ةوعدلا نأ عقاولاف « حيحصتلا

 طوقس لبق ضرغلا اذهل يجابلا ديلولا ابأ لسرأ يذلا سويلطب بحاص (*9سطفألا نب لكوتملا وهف

 تناكو « مهعم ددشتلا سيلو 2 ىراصنلل هتنيالم دمتعملا نع اًفورعم ناك دقو « ثاوئس ةدعب ةلطيلط

 الإ سيلف هتنشاخمو هتمواقم نكمي ال نم١ : يهو « اركبم اهغاص ةمكح يف صخلتت مهعم هتسايس

 .34 + 1 نم «اييطحلا بديلا نابل العألا لامعأ اًفيأو ؛ توا د 4
 0 0 اسب نبا : ظنا « ةمئاشلا رومألا نم اهوزغ ءانثأ دمتعملا رابخأو ه4 اع ةلطيلط تطقس ( ( ١

 ها , لماكلا 6 ريثألا نباو ؛ ا/ا//6 ص « نايبتلا ؛ يربز نباو ؛ 1١517 1١59 لوألا ءزجلا « عبارلا
 | عم ٠ ةييج يلع نيرصاغعلا نم ةلطيللط طوتسب ياش همدجملا افوقوب يللا نمو. ها/ سس

 مجارملا نمو ١١5 ص 2 جاع برغملا نايبلا 2 يراذع نباو 569 ص 2 كج؛ بيلطلا من 0 حي يونا (21١

 0 2. قموماوط اعله, م.695. ةمل ]1فتلات 200115 -5- (طع طتمدأتق أه 58مهأتت, 2, 178.

 يف دوبع نب دمحم لقنيو « ١ ص « ةيراضحو ةيسايس ةسارد ؛ ةيب ل اح دس نو 20(
 دمتعملا فقوم سكعي ديشرلا هئباو دمتعملا نيب اراوح نيقلب نبا نع دال يعامتجالاو يس انلا
 7017 ص « نيفشات نب ا ملا

 . صا جا ءاريسلا ةلحلا « رابألا نبا مه



 تاءاطعلاو تابلقتلا نم نورق : سلدنألا 5502 2032 2و د او و اطاطإل 3د2  هن ل6 ناو كد د: دجاج د ع رجج ا عش هد مدد

 فئاوطلا كولم نم هناريج مظعمفةيسايسلا هذه ىلع ريسي هدحو دمتعملا نكي ملو 2*؛7«هتنيالمو هتارادم

 ناكف اذرق وسنوفلأ هادهأف « رانيد فلأ ةئم وسنوفلأل ىطعأ مهدحأ نأ ةجردل « ةلكاشلا هذه ىلع اوناك

 هقيلعت ضرعم يف رائيد يبأ نبا لاق امك نالذخلا نم ىلاعت هللا انذاعأف « سانلا نيب ةيدهلا هذهب رخافي

 .200) ةيرمتتش بحاص درق ةياكح ىلع

 اهلبق ام لك تبجحو تداس يتلا يه «ريزانخلا يعر ىلع لامجلا يعر» ليضفت ةلوقم نإ « مهملا
 دعب الإ هلزعي مل نيفشات نبا نأ نم مغرلاب ةيدئاقع ةيحض ىلإ دمتعملا لوحتف ٠ ثادحأ نم اهدعب امو
 دهازلا مكاحلل ةيجذومن ةروص نيفشات نبا ناك دقو « يشوطرطلاو يلازغلا : نيمامإلا نم ىوتف لوصو

 دقف « ليصافتلا كلتب فرتعي ال خيراتلا جازم نكل .5*2”ريعشلا لكأو فوصلا سبل ىلع بظاو يذلا

 لظي ثيحب ىربكلا هزومر يفتخت نأ سلدنألل يبرعلا حتتفلا نم ىلوألا ةلحرملا يف بولطملا ناك

 تقشنا ضرألا نأكو « دايز نب قراط ىفتخا اذكهو « ثدحلا ليجست يف ةيولوألا يبعشلا لايخلل

 ناكو « ءارآلا هلوح تبراضت لوهجم ريصم ىلإ ريصن نب ىسوم بهذو « رثأ هل فرعي ملف « هتعلتباو

 ىسنيل ؛ يباجيإ زمر فئاوطلا كولم تايبلس طيحم نم ضهني نأ ىطسولا ةلحرملا يف بولطملا

 لياحتلا كلذ نكي ا ل لا ا

 كولم مايأ ذنم ءارتهالاو طقاستلاب تأدب يلا ةيبرعلا سلدنألا ةلود راضتحال ىلوأ ةمدقم الإ يسفنلا

 ايزاتناف الإ هجتنت ال ريبك يوابوط ملح نم مهل دبال ناكف كلذ اوقدصي نأ اوبأ سائلا نكل . فئاوطلا

 خيراتلا يف أوسألا يهو « فئاوطلا كولم ةرتف نم راتخت نأ نم رثكأ ةيوابوط كانه لهو « خيراتلا

 زومرلا تمخضت دقف « لعفلاب مت ام اذه نكل !؟ . . سلدنألا خيرات يف ةيباجيإلا زومرلا ربكأ يسلدنألا

 ىلع ظافحلل ميخضتلا كلذ نم دبال ناكو « عئاقولاو تاحومطلا نيب ب ةرغاشلا تاحاسملا المت ىتح

 . . ىهتنا اهبو « ريطاسألاب أدب يذلا يسلدنألا ملحلا جهو

 : دورطملا يبيغزلا

 فارطألا ضفرت يتلا ةمساحلا ةيخيراتلا قرافملاو ىربكلا عئاقولا مظعم يف لصحي املثم

 جازملا عم عضيل يخيراتلا جازملا لخدتي « اهثادحأل يعقاولا ريسفتلاب لوبقلا اهجئاتن نم ةررضتملا

 ةموزهملا فارطألا ةئربت اهبجومب متي ةروطسألاو خيراتلا نيب ىطسو ةقطنم يف عقت ةينف ةفيلوت يبعشلا

 . 7١09 ص « نيطبارملا ةلود ايق ء دومح دمحأ نسح 25(

 ١ ١, ص , سنوتو ايقيرفارابخأ سنؤملا « رانيد يبأ نبا (ةه)

 . 714 ص « ثلاثلا مسقلا « مالعالا لامعأ « بيطخلا نب نيدل 1( (6ه5)
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 ااا اا ااا ا اا اح اح اح حاس حا احا ااا حاس اح حاحا اح اح حا حاحا ةيسلدنألا ةلاحلا يف عقاولاو زمرلا :خيراتلا ايزاتناف

 ةئفك مهراهظإل نيرصتنملا ةبيه نم هسفن تقولا يف «ةفيلوتلا» ديزتو « ىرج امم لجخلاب رعشت
 طئارخلا اهيف لدبتت يتلا ةيئانثتسالا تاريغتلا لحارم يف ةلعافلا هتادأ نوكتل رصقلا اهراتخا ةزيمم

 يضاملاب ةلصلا عطق ىلع رصت يتلا تايمايبلا نتا دودج طبت منازل ضرأ ىلع أشنيو دئاقعلاو

 تايبيغلاو تافارخلا لاكشأ ةفاكب اهنحش دعب الإ اهلبق امع اهزبيمت نكمي ال ةفلتخم ةنونيكل سيسأتلاو

 ىرج ام لك نأب عانتقإلا يف هاولس دجي يذلا موزهملا حارج دمضتو « رصتنملا رورغ يف خفنت يتلا

 دوجولا ةياهنل اهدرس يف ةيلاتشقلاو ةيبرعلا تاياورلا عمجت انه نمو « هترطيس قاطن جراخ عقي يرجيو

 ةيجذومن ةلاح اهلعجي امم ةيبعشلا ةروطسألا يف ةغلابملا ىلع ةرطيسم ةيسايس ةوقك سلدنألا يف يبرعلا

 يسايسلا حومطلاب يداصتقالا لماعلا اهيف طلتخي يتلا ةدقعملا قرافملا يف خيراتلا ةفسلف تايلجت مهفل
 ليلحتلا تاودأب مهفلا ىلع ىصعتست ةبيكرت حطسلا ىلع رهظتف ؛ ةيعامتجالا تاريغتلاو دئاقعلاب

 « ركبم لكشب ةيبعشلا تافارخلا ترهظ « اديدحت ريغصلا هللا دبع يبأ عمو « ةيسلدنألا ةلاحلا يف

 ىلع يهتنيس سلدنألا يف برعلا خيرات نأب ديفي ام هنيبج ىلع أرقتل دلو نيح هراظتناب ةفارعلا تناك دقف
 صضعب هل راتخت اميف « سوحنملا ينعت يتلا (080)يبيغزلاب هتعن ىلع ةيلاتشقلا تاياورلا رصتو (61)هيدي

 اهتقدص ىتح تاياورلا هذه رشن يف ًاريثك غلوب دقو ٠ يقشلا اهانعمو « ياوتيقشلا مسا تاياورلا
 ميلستب هلوبق ًرربم مالستسالا نم عوبسأ لبق نيزايبلا سان بطاخي هللا دبع وبأف ؛ (”الاهسفن ةيحضلا
 يبأ نم اًظح دعسأ كولم لظ يف مكتنايدو مكتعيرشو مكتيرحو مككالمأو مكلاومأل اًظفح١ : هلوقب ةطانرغ
 .2')(موؤشملا هللا دبع

 تايصخشلا ىدحإ ناسل ىلع عيذتل نورق ةدعب سلدنألا طوقس ةيبرعلا تاياورلا ضعب قبتستو

 م ا ب ص وك ور اا

 يف ىجسم اًئيم هلم يبنلا دجيف هلخدي هنأ ةيلي ةيليبشإ عماج مامت دنع همون يف ىأر مكحلا نب نمحرلا دبع نأ
 يفو (11)«هنيد هيف تومي عضوم اذه ١ : اولاقف ؛ كلذ نع ةرابعلا لهأ لأسو « اًمومغم هبتناف هتلبق

 الو , نيركسعملا الك يف ةيموي ةدام نيفارعلا لاوقأو ٠ ىصحت نأ نم رثكأ مالحألا تناك ةطانرغ ةلاح
 صرحب يبعشلا لايخلا اهاعر يتلا ةيباجيإلا زومرلا ضعب نم اهتيوادوس مغر ةرتفلا كلت ثادحأ رلخت

 1211010, 7, ىءاطعمسمأعأع هك طع ءمدواتممأا هأ تهل 208 701. 1 22. 73,189, 198. 2 ةا/)
 1ملالزت 200115, 5, كاطع طتمموم اص ةمهلسر م2517 قمل 1161/1006 -187- ه1 1, 74 هم(
 1211030, 1787. ح كجمصأءلع هك طع تمدودنعمأا هك 6 عقصقولالب وا. 1, 29(
 ١8١ ٠ ص « سلدنألا خ اث ةصالخ . نالسرأ بيكش 6

 06 نص : سلدنألا حاتتفا خيرات « ةيطوقلا نبا ١١
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 تاءاطعلاو تابلقتلا نم نورسق : سلدنألا 2-0-0-2 2 ل م مس سم اس مس م ع نم عت تس مم

 خيراتلا ءيواسم لكو نبجلاو نواهتلاو مالستسالاو مؤشلا زمر « ريغصلا هللا دبع يبأ لباقمف «ديدش
 . . اذكهو « ةلداعملا كلت يف نزاوتلا ققحيل « يباجيإ زمر رهظي نأ دبال « هب تقحلأ يتلا ةيفارغجلاو

 يأر ىلع جرخ يذلا ناسغلا يبأ نب ىسوم يف لثمتي ةيحضتلاو ةعاجشلاو ةمواقملل زمر قلخ مت

 نع هراثآ تفتخا ىتح ةريبلا باب نم جرخ نأ امف ؛ لتاقيل جرخو « مالستسالا ضفرو ؛ ةيبلغألا
 . ريخألا لطبلاو « قراط « سلدنألا خيرات يف لوألا لطبلا نيب طبري ام اًطيخ كانه نأكو « دوجولا
 هنإ لاقي ذإ ٠ يبرعلا لطبلا اذهل ةفرشم ةياهن هريغو (اديباغأ> بآلاك نابسإلا ةاورلا ضعب عضو دقو

 زفق هيلع اورئاكت املو مهمظعمب شطبف ؛ ىراصنلا ناسرفلا نم ةيرس عم لينش رهن فافض ىلع كبتشا
 لكب لضفأ ةياهن هذهو .271)اذه انموي ىلإ ارثأ هل سائلا دجي ملف « رهنلا يف ةلماكلا ةيبرحلا هتدعب
 ىف اًداحش اعئاج تومي برعلا نوخرؤملا هلعج يذلا (ريصن نبا) لوألا ىسوم ةياهن نم سيياقملا
 قيلت ةيرهطت ةيزمر ةميق نم ءاملا يف ءافتخالا ةياكحل ام ناهذألا ىلع ىفخي الو .(ىرقلا يداو

 يف ىلوألا ةرمللف « ةيمهألا ةياغ يف رصنع ىلإ ناهذألا هتريس هبنت يذلا يبرعلا سرافلا اذه ةروطسأب
 يف ثدحنتو « ةيدئاقعلا لماوعلا ىلع ةينطولا فطارعلا بلغت ةيصخشب ءافتحالا متي سلدنألا خيرات

 مظعألا كرتشملا مساقلا تناك يتلا ةينيدلا ةيمحلا نع ةلوزعم ضرألا ةيضق نع ("؛!ةيضيرحتلا اهبطخ
 رخآف « تايادبلا طويخ نم تعنص بقحلا كلت خيرات تاياهن نأ ودبيو « نامزلا كلذ تاعارصل

 ةكلمم نع اعافد ةكرعم يف تومي نأ دبال « هئيبج ىلع سحنلا علاطو دلوي يذلا رمحألا ينب نيطالس

 اهنأكو خيراتلا بايث ةيدترملا ثادحألا رهظت اذكهو (190هتكلمم نع عافدلا يف هنبج نع رفكي ىتح هريغ

 نم محرأ لظت اهنأف تافارخلا ةوسق تناك امهمو « هاوه ىلع اهدارفأب ردقلا وهلي ةيقيرغإ ةاسأم لوصف

 قحب ددجلا نوخرؤملا اهردصي لازامو « ىمادقلا نوخرؤملا اهردصأ يتلا ةعطاقلا ماكحألا ضعب

 ةبقحلا يسراد عملأ نم ربتعي يذلا نانع هللا دبع دمحم مهرخآو « سلدنألا ةنج نم دورطملا يبيغزلا

 ريغصلا ناطلسلا ليمحت نع عروتي ال « هريغ اهفرعي ال يتلا ليصافتلا ىلع هعالطا لك عمو « ةيسلدنألا

 كولم رخآ ىلع مكحن نأ كلذ دعب انل سيلأ» : ةاضقلا حوسم يدتري وهو لوقيف « ثدح ام لك ةيلوؤسم

 1مل 2001.18, 5. 1ع 14همرتو ا 3مهأات, 00 661-١
 . 784 ص « ١ ج , بيطلا حفن « يرقملا (56)
 هنع هلقن اميف (اديباغا) دقتعيو . 765 ص « نيرصنتملا برعلا خيراتو سلدنألا ةياهن « نانع دبع دمحم ("14)

 : رظنا « مالستسالل ضراعملا ديحولا توصلا ناك ىسوم نأ (جنفريا نطنشاو)
 11110010, 17. كاطسومأتعلع هأ طع "هدد وتنعمأا هأ (نعهضه لهب, 701. 2, 359.

 (جنفريا) لقن دقو « 7571 ص « نالسرأ بيكشل سلدنألا خيرات ةصالخخ : رظناو . 787 ص . قباسلا عجرملا (55)
 : (لومرام) ىلإ شماهلا يف اهبسنو ةياهنلا كلت

 1117110 117. ءطعمستعاع هك (طع قص وتتعمأ هأ عهدته له, .8 ,2 .١01
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 ا ع ا موج هد د دب تع اا ةيسلدنألا ةلاحلا يف عقاولاو زمرلا : خيراتلا ايزاتناف

 : لوقن نأ اًضيأ قحلا نم نأ ديب اهيف بير ال ةعبت خبراتلاو هللا مامأ لمحي هللا دبع ابأ نإ .. : سلدنألا

 رصبتلا مدعو ؛ أطخلاو لذاختلاو طيرفتلا ةعبت لب . دمعلا ةميرجلاو ةدرصقملا ةئايخلا ةعبت تسيل اهنإ

 ءىيسلا ريغصلا كلملا قحب رداصلا مكحلا ةعيبط نم ةيفيفختلا ةجهللا هذه ريغت الو .(17) «بقاوعلاب

 نم نورق ةسمخ اهلوط ةلسلس يف ةريخأ تسيلو ىرخأ ةقلح نم رثكأ سيل نانع هلاق امف « ظحلا

 . ينجتلا

 نبا لوقي امك  اهيلع مكحي نم جاتحي اذل « ةدقعم بابسأ ةداعلا يف اهل ىربكلا ثداوحلا نإ

 فالتخاو « تادوجوملا عئابطو « ةسايسلا دعاوقب ملعلا ىلإ ةيسلدنألا حورلا جاتن وه يذلا « نودلخ

 ثحابلا جاتحي ٠ ةطانرغ ةلاح يفو .27 ةربخ لك بابسأل اًبعوتسم نوكي ىتح « عاقبلاو ممألا

 يتلا نتفلاو بورحلا مظعم نأل ؛ ةيلئاعلا تافالخلا عئابط ةفرعم يه « ةيفاضإ ةربخ ىلإ خرؤملاو

 نهدئاكمو ءاسنلا تافالخل ةجيتنك ساسألاب تماق امنإ « ةيبرعلا ايئابسإو ايقيرفا لامش ىف تلعتشا

 نأ عي + اهقاديرتألل ديم هتلر قو. ىلا ةزدللا ةساط نع كيددلا اذن نأ لقوم نيتاسرمظو

 يف دمتعملا ةرابع عويش امبر يناسنإلاو يبرعلا خيراتلا يف تعاش ىرخأ ةحيصف ةرابع لوبق يف زرحتن
 ىلع ادورطم فقو نيح هل تلاق يتلا « ةرابعلا هذه بسنتو « ريزانخلا يعرو لامجلا يعر نيب قيرفتلا

 عمسي مل اعيطو (19)«لاجرلاك هيلع ظفاحت مل اكلم ءاسنلا لثم كبا» : ةاورلا معزي امك « لودابلا ةبضه

 ةدئاف امف الإو « نينر تاذ ةياهن نم ّدبال ناك نكل « ةرابعلا كلتب قطنت يهو ةشئاع نيخرؤملا دحأ

 (نوغارأ) يسنرفلا رعاشلا ككشيو « ةنولملا ةنانطلا لاوقألا نم عونلا كلذب لجسي مل اذإ « خبراتلا

 مساب نيرصتنملا دنع فرعي راص يذلا ةديهنتلا موي ىلع اًقلعم لوقيف « ةنقتم ةينف ةقيرطب ةرابعلا كلتب

 تدجو ةشئاع ةكلملا نأ يف كشنل انإو» : 186 آ.ك؛ 5180 0 16 24007 (ةريخألا يبرعلا ةرفز)
 بينأتلل بسانملا جازملا كلمي نمف « ءاكذلا ةياغ يف ةحمل هذهو (51!:ةميجر تاملكل عستت ةبسانملا

 جورخلا دعب مهرظتنت يتلا ةلوهجملا ةلحرملا هجو يف مهفتاكت الإ مهل قبي مل ةلئاع دارفأ نيب يساقلا

 يتلا ةشئاع ةديسلا ناسل نم قلطنت نأ نكمي ال عونلا اذه نم ةرابع نأ حجرملاو « يطانرغلا نصحلا نم

 . 785 ص « نيرصنئملا برعلا خيراتو سلدنألا ةياهن « نانع هللادبع دمحم (15)
 رظنا . طوقسلا لبق سلدنألل ةيعامتجالا ةبيكرتلاو ةيداصتقالا ةينبلا رايهنا نعو ؛ ١ ص ؛ ةمدقملا « نودلخخ نبا (10)

 : ةيبنجألا عجا ارملا نم

 011161 17. زعاهستع عسل ©طماقاتمم ةوقتس اه اطع مسار 5418016 ةععق, مزن. 30, 144.
 : رظنأ 2 اضيأ ةيبنجألا عجارملا مظعم يف ةدوجوم ةرابعلا 40

 - ]فلا 2001.15, 5. طع 110ه25 اص 3مهأنا, 2. 67
 - 12110310, 1717.4 كمسأعلع هك طع ©هدوانعمأ نأ هش 2808, 701. 2, 1

 َ يدنجلا يماس ةمجرت ١4" ص 3 اسلا نونجم 2 نوغارأ 09(

 نك



 تالا 0 ا ا 0 00000ببب

 يف ةادأك هتلوفط ذنم هتفّظو اهنأل « ةعاطلا كلتل ةيحض رخآب وأ لكشب ناكو « ءيش لك يف اهنبا اهعاطأ

 عم فلاحتلاب لوألا هرسأ نم اًقهارم هتدتفا نيح هتمزلأو "')اهعابتأو ايرثلا اهترض عم يسايسلا اهعارص

 لهأ الإ هلوح دجي مل « ةطانرغ فصن مكحو « هدوع ىوتساو « هبابش لمتكا املف ("١)(دئانيدرف)

 ةطانرغ يف لماكلا ذوفنلا هل حبصأ نأ دعب ىتحو . . مكح اذكهو « يلصألا اهبزح اوناك نيذلا نيزايبلا

 ةلودلا تفعضأ يتلا نتفلا كلت مظعمل ةكرحملا يهو « ةيلعفلا ةمكاحلا يه تناك دقف « اهلظ تحت

 اهدلول ةطانرغ شرع ديرت تناك يتلا ""ةيمورلا ةرضلا نيبو اهنيب فقوتت مل يتلا سئاسدلل ةجيتن

 ةجرد ىلإ ةوسقلا يف بألا غلاب دقف « مألاب يضرملا قلعتلا كلذ الإ هللا دبع يبأ مامأ نكي ملو «ىيحي

 نضحب ذولي نأ الإ يبيغزلا مامأ نكي مل اذكهو 7"2 ءارمحلاب شرامق جرب يف اهيدلو عم ةشئاع سبح

 ًاليفك اعم امهب تلزن يتلا نحملا يف امهكراشت ناكو « اًمكاحو اًباش حبصأ نأ دعب ىتح مألا كلت

 نيديحو احبصأ نأ دعب اميسالو « عيرقتلاو موللا ةسرامم نم ًالدب رثكأو رثكأ بارتقالا ىلإ امهعفدب
 . ةطانرغ طوقس تقبس يتلا تابارطضالا دحأ يف ًالوتقم رغصألا قيقشلا ليحرب

 ءارغإ اهيلإ دوقي ةرابع خيراتلاو هللا مامأ ةطانرغ طوقس ةيلوؤسم ريغصلا ناطلسلا ليمحت نإ

 اهدفرت تناك يتلا نيرم ينب ةلود تطقس نأ دعب اًيمتح ارمأ ةئيدملا طوقس ناك دقف « ةيبصعلاو ءاشنإلا

 تناك اميف هرهظ يمالسإلا ملاعلا اهل رادأ نأ دعبو « اهيلع قانخلا قاض املك ةيركسعلا تادعاسملاب

 نرقلا تشاع ةطانرغ نإ : لوقلا نكميو ("؟!(اليبازيإ) و (دنانيدرف) فلخ اهتايناكمإ لكب فقت ابوروأ

 دهع يف بيطخلا نب نيدلا ناسل وه اهف « ةزكرملا ةيانعلا ةفرغ يف ضيرمك اهطوقس قبس يذلا ريخألا

 نطولا اذهب ًالام مكنم قزر نمو» فزأي نيح اًقافخ اونوكي ىتخ 4 كلمتلا مدعب هدالوأ يصوي هللاب ينغلا
 راقتحالاو ةلذلل ةضرع حبصيف . راقعلا يف عمجأ هكلهتسي الف . داهجلا ريغل حلصي ال يذلا , داهملا قلقلا

 بونلا مامأ لاقتنالا نع اًمرعمو , راقتنالاو حاضتفالا يف هدلب ىلع ودعلا بلغت نإ هسفنل اًيعاسو

 , 2/0)«لاقعلا

 : ةيدججألا عجارملا نمو 017 ص « 4 ج , بيطلا فن « يرقملا (10)
 111110, 71.  كطعمصتءعلع ه4 طع تمدوسعمأ هأ © عوصشلمب اهل. 1 الما

 11171000, 787. خ ءطعمسلعاع هك طع تموودعمأ نأ 0 عقصممو, اه. 1, 77 ع1(

 اهمسا نأ معزيو (ايرث) مسا جنفريا نطنشاو اهيلع قلطيو (سيلوس اليبازيإ) اهيمست ةيبنجألا حارملا ضعي (/؟)

 ا ال؛ ص 2 قباسلا عجرملا ؛ةمط ناك يلصألا

 12910310, .١17 ى طصمصلعاع هء طع تمدوسعما هك هسه لهب 01. 1, 75 0

 مقال نذل, 10. طع الا ععصأل فصخكانتإ' - طع مدممومعأ نك 1ةانطوز#ب 7,105. 03و(

 مايق نع ثيدحلا لبق ةيصولا هذه ركذيف « ةموهفم ريغ بابسأل اهلسلست عطقيو ثادحألا نالسرأ بيكش طلخي (6)
 بيكش رظنا « رمحألا ينب نيطالس عم هتافالخ ءانثأ بيطخلا نب ني ناسل تنضتحا يتلا نيرم ينب ةلود

 . 77١ص « سلدنألا خيرات ةصالخ , نالسرأ
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 26 اا ولم دامت ادد دن بسن ال نورت ند هدو ل ةيسلدنألا ةلاحلا يف عقاولاو زمرلا : خيراتلا ايزاتناف

 يبصحيلا جرف نب هللا دبع ناسل ىلع تدرو « ةيرثنلا ةخرصلا هذه قبست ةيرعش ةخرص كانهو
 ولت ةدحاولا طقاستلاب سلدنألا رضاوح تأدب نيح تايبألا كلت مظن يذلا لاسعلا نباب فورعملا

 : ريخألا ةطانرغ راصح نم نورق لبق كلذو « ىرخألا

 طلغلا نم الإ اهب ماقملاامف سلدنأ لهأ اي مكلحاور اوشح

 طسولا نم ًالوسنم ةريزجلا بوث 2ىرأو « هفارطأ نم لسني بوثلا

 ةعومجم ةطلسلا هيلوت روف ضاخو « ةمسقمو ةراهنم ةلود يف ًاريغص مكحلا هللا دبع وبأ ملتسا دقل

 ربعي نأ ضفر هنأ هنع رثؤي ذإ « ةردان ةلاسب عقاوملا ضعب يف تبثأو (")رسألا يف عقوو « كراعملا نم
 يف تجضن دق هتربخ تناكو .©هناسرف عيمج ربع نأ دعب الإ كراعملا ضعب يف اعجارتم رسجلا
 هتقاط ردق هلاجر عم عفادو « دئانيدرف عم فلاحتلا ةدهاعم قزمف « يئاهنلا طوقسلا اتقبس نيتللا نيتتسلا
 نم لماك خيرات مامأ دحاو لجر لعفي اذام .. نكل . "رهشأ ةعبس ةدمل ةطانرغ راوسأ نع
 طوقسلا حبصأو « ءاضقلا مح نأ دعب ىتحو (©دادرتسالا بورح ةيادب ذئم اهل خرؤي يتلا تارايهنالا
 دئاق اهيلع لصحي نأ نكمي ةدهاعم لضفأ ىلع ريغصلا هللا دبع وبأ لصح « نايعلل احضاوو اًيمتح
 ظافتحالا ىلع نيعبرألاو تسلا اهداومب ميلستلا ةقيثو داوم تصن دقف « يرشبلا خيراتلا يف موزهم
 ىلعو « عفادملا ءانثتساب مهتحلسأ ةفاكب نومزهنملا ظفتحي نأ ىلعو « ةيمالسإلا ةعيرشلا قفو ءاضقلاب
 كالمألا ةمرح ىعارت نأو « نيملسملاب مكحتلا نم دوهيلا عنمي نأو تادابعلا نكامأ ةبيه ظفحت نأ
 تناك دقف راصتخابو « ةدهاعملا كلت خيرات قبسي ام لكب ةيرآثلا تابلاطملا فقوت نأو دئاقعلاو
 هذه انمايأ يف هيلع قلطن نأ نكمي ام هبشت فعضلا عقوم نم هللا دبع وبأ اهيلإ لصوت يتلا ةدهاعملا
 يف همازهنا ةاسأم ىلإ اورظني نأ اًديدحت نيملسملا نيخرؤملا ىلع بجي ناكو (*'!(يتاذلا مكحلا)
 لماك بايغ لظ يف يمالسإلا ذوفنلا ةيفصتو . فاعضتسالا نم نورقل ةيمتح ةجيتنك يخيراتلا اهقايس
 ةرهاقلا نم تادجنلا رظتنت تناك يتلا ةطانرغل اهرهظ ترادأ يتلا ىرخألا ةيمالسإلا كلامملل

 ]مخللات 2001.15, 5. طع 14همدعس 1م كمهتس, م.245' ةصل 1111200 ا, 701.16 ع
 5 ١944 ص « سلدنألا خيرات ةصالخ , نالسرأ بيكش 449
 : راصحلا تقبس كراعم نع اديباغأ يكحيو 014 ص ؛ ؛ ج , بيطلا حفن ؛ يرقملا كلل

 1210/0 177. ةعطعممتعام هأ طع مصونعما نك 6عهسه لم ا01. 2, مم.285-286,
 بورحلا كلت ءانثأ مهتافالحخ ببسب برعلا رسخ دقو : رماع || نيروصتملا مايآ كلن ةانرتسالا تورخ نا رهخ 0870(

 « سلدنألا يف نيملسملا عم « ةبيبح يلع : رظنا دادرتسالا بورح ليصافت نم ديزملل « ةمئاق سلدنألا دالب يف نيملسملل اهدعب مقي مل لا باقعلا ةكرعم يف اهتورذ دادرتس ابورح تغلب دقو . اهوحتف يتلا ضر | مظعم
 . 10١0151١75 ص

 1291806, 187. , 7701.2, مم.362-361. : كلملا دبع مساقلا وبأ ريزولا ٠ ةيبنجألا عجارملا لوقت امك « ةدهاعملا كلت دقعل تاضوافملا داق دقو « ه51.0560 ص« كج بيلعلا حفن 2 يرقملا م(

 لكما



 عا ءاطفلا وكلا نادقنا ور وز يل نال يي ل يصر او ل م

 نييبوروألا عم ةلاتشق كلم قيسنت ناك « ةبوكنملا ةنيدملا ةدجن نع لذاختلا كلذ لباقمو «7١ةناتسآلاو

 اهلك قئاقحلا هذه نكل (')ارتاكنا اهيف امب ابوروأ ءاحنأ فلتخم نم لاجر هتاوق نيب ناكو « هدشأ ىلع

 لذاختلا ةمهت روهقم اكلم لمحت نأ ايزاتنافلا كلت تءاش دقلو « رخآ ءيش خيراتلا ايزاتنافو ٠ ءيش
 ناك مكو ؛« هريغ ةكلمم نع اًعافد ىرخأ ةكرعم يف هتيمنل هتكلمم نع عافدلا نع زجعلاو نبجلاو

 ىتح ءيش لك ينناخ دقل» : يزمرقلا طوطخملا يف هناسل ىلع لاق نيح ابيصم (الاج وينوطنأ)
 نيطالس رخآ ةنحم عم نيفطاعتملا لئالقلا نم دحاو اهعضو يتلا ةلتاقلا ةرابعلا هذه فشكتو (01)(يتوم

 جازملا اهددب يتلا ةيخيراتلا ةقيقحلا بلق ىلإ هللا دبع يبأ ردص نم دتمي رئاغ حرج نع رمحألا ينب
 ةريس ةيأ يف اوضقانتي مل امك مولظملا كلملا اذه ةريس يف اوضقانتو نوخرؤملا لماحت دقف « يخيراتلا

 ةيصخشلا هذهل يقيقحلا هجولا بجح يف خيراتلا ايزاتنافل ةادأ ىلإ اولوحت نيذلا ءالؤه لعلو « ىرخأ

 دحاو درف ةروص هيوشتف ةسدقم فادهأ نم عنقملا ريوزتلا اذه يف نوقلطني اوناك « رخآلا هجولا راهظإو

 شبكب ةيحضتلا منت ال اذاملف ةينيد ةقيقح ءادفلا شبك مادامو « اهلماكب ةمأ ىلع تاعبتلا ءاقلإ نم لهسأ

 , «9يئام ءامعو ةيمهو نفس نم ريطاسألاك أدب يذلا يسلدنألا ملحلا ةواقن ىلع اًظافح يرشب

 ةمق ىلع رصاحي نأ لبق راحبلا فلخ ضرألا نم ةعساش ةعقر ىلع تارتفلا نم ةرتف يف اًيعقاو سركتو

 . دوقفم يخيرات سودرف ىلإ ةيفارغج ةقيقح نم اًيجيردت لوحتيل دراب لبج

 آش 200115, 5. طع 400:5 أد 3 شأن (1 ١66١١
 1130/1000, 717. ل كطعمصأءأاع هع طع ©هتوادعمأا هأ هسه 01. 2, جم.329, 362, 0 03

 اولوحتو « هدعب اورقتفا هدالوأ نأو « ساف يف ةيعيبط ةتيم تام ريغصلا هللا دبع ابأ نأ بيطلا حفن يف يرقملا دكؤي (81)
 امك ريصن نب ىسوم بيصن نم تناك اهسفن ةياهنلا نا ركذن انلعلو « 255 ص « ةج « بيطلا حفل « نيذاحش ىلإ
 : اديباغ قاروأ دعب ساف نع اعافد توملا ةياهن (جنفريا) عضو دقو م ص ؛ ١1ج« يرقملا معزي

 11171010, 177. طعمسصلعلاع نأ طع (نهصوانعمأ 0[ هسه له, 701. 2, مرج,393-398.

 يف تنوكت ةيبهذ ةضيب نم يناباجارب دلوي دنهلا يفف )0 بوعشلا مظعم دنع ةفورعم نوكلل يئاملا دالبملا ةيرظن 0

 سوريموه فصي قيرغإلا دنعو . ميظعلا رمغلا هايم نم نيوكتلا أدبي ةميدقلا رصم يفو ٠ طيحملا ةايم
 2 حاوس سارف : رظنا « رهن فالآ ةثالث هل تدلو يتلا سيئيت نم -حوزت دقو .ءايشألا أ هنأب سروئنايقوالا

 ةلاحل ةيزاوم ةروص يئام ءامع نم نوكلا لكشت نأ يديورفلا ريسفتلا لوقيو . ١" ص « ىلوألا لقعلا ةرماغم
 . ةدالولا لبق محرلا يف ناسنإلا
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 2212 224 و جاد مأكل جل ل رست تتوق رش نبش مدع جدأ ةيسلدنألا ةلاحلا يف عقاولاو زمرلا : خيراتلا ايزاتناف

 عجارملاو رداصملا

 : يعاضقلا ركب يبأ نب دمحم هللا دبع وبأ « رابألا نبا

 . م986١ « فراعملا راد : ةرهاقلا « ةيناثلا ةعبطلا ٠ سنؤم نيسح قيقحت « ءاريسلا ةلحلا

 : يناوريقلا ينيعرلا مساقلا يبأ نب دمحم هللا دبع وبأ « رانيد يبأ نبا

 . م1451/ « ةقيتعلا ةبتكملا : سنوت « سنوتو ايقيرفا رابخأ يف سنؤملا

 : نيدلا زعب بقلملا مركلا يبأ نب يلع نسحلا وبأ « ريثألا نبا

 . م1481" « قالوب ةعبطم : ةرهاقلا « خيراتلا يف لماكلا

3 . 
 : ينيرتنشلا ماسب نب يلع نسحلا وبأ « ماسب نبا

 . م1917 « ةفاقثلا راد : توريب ٠ سابع ناسحإ قيقحت « ةريزجلا لهأ نساحم يف ةريخذلا

 : نيدلا لامج نساحملا وبأ «يدرب يرغت نبا

 : ما « ةيرصملا بتكلا راد : ةرهاقلا « ةرهاقلاو رصم كولم يف ةرهازلا موجنلا

 : يمرضحلا دمحم نب نمحرلا دبع « نودلخ نبا

 ١ ىبرعلا نايبلا ةنجل ةعبط نع ةروصم ١ يفاو دحاولا دبع يلع قيقحت ٠ نودلخ نبا ةمدقم -

 .بعشلا راد : ةرهاقلا

 يوذ نم مهرصاع نمو ربربلاو مجعلاو برعلا رابخأ يف ربخلاو أدتبملا ناويدو « ربعلا باتك -
 . م1914 « ركفلا راد : توريب « ربكألا ناطلسلا

 : نيدلا ناسل « بيطخلا نبا

 « يجناخلا ةبتكم : ةرهاقلا ؛ نانع هللا دبع دمحم قيقحت « ةطانرغ رابخأ يف ةطاحإلا -
 . ماوا

 2 يناليكلا ميهاربإ دمحمو يدابعلا راثخم دمحأ قيقحت « ثلاثلا مسقلا 3 مالعالا لامعأ

 . م14 « باتكلا راد : ءاضيبلا رادلا

 « يناوهألا زيزعلا دبعو يدابعلا راتخم دمحأ قيقحت « بارتغالا ةلالع يف بارجلا ةضافن -
 .ماؤكا« يبرعلا بتاكلا راد : ةرهاقلا

 "4م



 تاءاطعلاو تابلقتلا نسم نورق : سلدنألا 2-0-2-2 200-2 سل لل ع عع مع سمع عع هع هع

 : نيقلب نب هللا دبع « يريز نبا

 2 فراعملا راد 4 ةرهاقلا 2 لاسفورب قيقححت 0 يريز ينب كولم رخآ تاركذم 3 ثايبتلا باتك

 .ما0

 : ءادفلا وبأ ظفاحلا «ريثك نبأ

 . م91/8١ « ركفلا راد : توريب « ةياهنلاو ةيادبلا

 : دمحم هللا دبع وبأ ٠ يراذع نبا

 ثلاثلا ءزجلا « م1849 نديل « يزود ةعبط « برغملاو سلدنألا كولم رابخأ يف برغملا نايبلا

 .ماقلل سيراب يف لاسنقو رب هرشن

 : رمع نب دمحم ركب وبأ « ةيطوقلا نبا

 . م987١ « ينانبللا باتكلا راد : توريب « يرايبألا ميهاربإ قيقحت ؛ سلدنألا حساتتفا خيرات

 : يلع نب دحاولا دبع ؛ يشكارملا

 ثارتلا قيقحت ةنجل : ةرهاقلا « نايرعلا ديعس دمحم قيقحت ؛ برغملا رابخأ عخيرات يف بجعملا

 .م1951 . يمالسإلا

 : يناسملتلا دمحم نب دمحأ « يرقملا

 « رداص راد : توريب ٠ سابع ناسحإ قيقحت « بيطرلا سلدنألا نصغ نم بيطلا حفن

 .ما4

 : ريرج نب دمحم رفعج وبأ « يربطلا
 . م "١951 « فراعملا راد : ةرهاقلا « كرلملاو ممألا خيرات

 ةبرعملاو ةيبرعلا عجارملا

 : يول « نوغارا
 .ماقخما « ةملكلا راد : توريب « يدنجلا يماس ةمجرت ء اسلا نوئجم

"8 



 0 ا م ةيسلدنألا ةلاحلا يف عقاولاو زمرلا :خيراتلا ايزاتناف

 : بيكش « نالسرأ

 : م1941" « ةايحلا ةبتكم : توريب « سلدنألا خيرات ةصالخ

 : يقوش « ليلخ وبأ

 . م٠/19 « ركفلا راد : قشمد « ةطانرغ عرصم

 : يوجالوا . ويسانغا

 اوزغي مل برعلا» مساب ةيبرعلا ىلإ نيمألا ليعامسإ همجرت . برغلا يف ةيمالسإلا ةروثلا

 . م١199 « سيرلا ضايرراد : ندنل « «سلدنألا

 : سارف « حاوس
 . م1915 « برعلا باتكلا داحتا : قشمد « ىلوألا لقعلا ةرماغم

 : نيدلا رون « موطاح

 ةعبطم : قشمد « يندم حالصو « نيبرط دمحأ « لقاع هيبن عم كارتشالاب ؛ خيراتلا ىلإ لخدملا
 .م1981 «؛ لالهلا

 : يلع « ةبيبح

 . م1917 « بابشلا ةبتكم : ةرهاقلا « سلدنألا يف نيملسملا عم

 : يلع نب نمحرلا دبع « يجحلا

 . م1915 « ملقلا راد : توريب « ةطانرغ طوقس ىتحو حتفلا نم يمالسإلا خيراتلا

 : لعسأ « دموح

 .م « تاساردلل ةيبرعلا ةسسؤملا : توريب « سلدنألا يف برعلا ةنحم

 : دمحأ نب فسوي « ةلاوح

 . م1989 « ملعلا راد : ةدج « ةيراضحو ةيسايس ةسارد : ةيليبشأ يف دابع ونب

 : فسوي « تاحرف

 « تاساردلل ةيعماجلا ةسسؤملا : توريب « ةيراضح ةسارد : رمحألا ينب لظ يف ةطانرغ
 .م15

6. 



 بثاءاطعلاو تابلقتلا نم نورق : سلدنألا 7*1 50 775

 : دمحم « دوبع نبأ

 . م1981" « ثحبلل

 : هللا دبع . يورعلا

 . م1984 « يبرعلا يفاقثلا زكرملا : ءاضيبلا رادلا « ةيناثلا ةعبطلا , خيراتلا ءوض يف انتفاقث -

 . ماكل ١ يبرعلا يفاقثلا زكرملا : ءاضيبلا رادلا « ةيناثلا ةعبطلا . يخيراتلا ركفلاو برعلا 2

 : هللا دبع دمحم « نائع

 « ىجناخلا ةبتكم : ةرهاقلا « ةعبارلا ةعبطلا « نيرصنتملا برعلا خيراتو سلدنألا ةياهن -
 . ما41/

 .ماؤال» « يجناخلا ةبتكم : ةرهاقلا « ةيناثلا ةعبطلا . ةيمالسإ مجارت -

 : دمحأ نسح « دومحم

 , م١198 , رصم ةضهن ةبتكم : ةرهاقلا « نيطبارملا ةلود مايق

 : ةيبنجألا عجارملاو رداصملا

 مقام 1:

 1ع ةكاععمأل همس, '1طع طءوومععأ 01 انكم معر 1101108, 1[. 7. 179

: .1 120277 

 ةمدصتما 1ذ]ةنصر (0طقنام ةتتل 1/7[ هكلانكر, آ02001, 3

 1هسعقسلا 1. :

 ةمكءاطقعم1 معز هذ اصمت علم, '2915'1(هعلع ظانط]1 20, آ.ه2008, 77
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 سانرف نب سابع

 ناربطلا ملاع يف داورلا لوأ

 ةيبعشلا بادالاو ةيخيراتلا ةقيقحلا نيب

 يوارعشلا ميهاربإ دمحأ :روتكدلا





 تاءاطعلاو تابلقتلا نم نورق : سلدنألا تا ا يو ان دعو حو د ع تر هاب وجاف 222 عمك عدم دو

 سانرف نب سابع
 ناربطلا ملاع يف داورلا لوأ

 ةيبعشلا بادآلاو ةينيراتلا ةقيقحلا نيب

 (*)يوارعشلا ميهاربإ دمحأ :روتكدلا

 رماغمو « زيمتم ملاع ةيصخشك اهب اًفرعم سانرف نب سابع ةيصخش دنع فقوتي عوضوملا اذه

 ضرعي مث خيراتلا بتك انل اهترس يتلا ةلواحملا كلتب ناريطلا رارسأ ىلإ لصي نأ لواح « ءيرج

 . ينابسالا بدألا يف اهريثأتو اهتقيقحو ةصقلا هذه ىلع بتاكلا

 م8843 1811 خ5

 1ع طاسأ ات عطا 101101 2

 1عمس 115013عدل 1 عدللاج م مال آن

8 
 طرمأ. 10. مطقتعل 16ةطتس 11-5333977

 ( م2510

 "1ع عوعدتعاط 6عوتسم طن ةصاعملم عاصر طع ءطقتعقعاأع 0غ مططقم 16م 1ءعسصصقمر طع ةعلعطاتقأ

 3120 طع ةماتكأ ص فل فصلهتسك, طتق 38ع قضم طلق ةصلع ذه اأطع كماتتأ 02 طءلمعع مطلانل [ةطصتقنل

 11, 1ص طع مق001ع 02 طه 320 هعصطضتتإب 0, 81128 / طع 95 هءمانإل مط. 1آع هك ه

 همحاعسم هءهنت زنط اطع مدح مءءاطعممأكع كت]طتتقل 2201ءمتعلأ اطقأ 785 5هأ انم ده مل فصل 5

 ةصل ىطتعاط طم ه0 1( 2 هةلم]زتوأ 502 211 طع طاتتممعقتت معمو]16 قة مانام عك.

 ةراضحلاو خيراتلا ذاتسأ « كيرذدم ةعماج نم سلدنألا ةراضحو خيرات صصخت 6 بادآلا يف ةلودلا هاروتكد 2

 . سمش نيع ةعماج « تانيا ةيلكب ةيمالسإلا

 ماو





 تاءاطعلاو تابلقتلا نم نورق : سلدنألا 2-2-2-2 مملح اال ع امام حام حام اح

 نم ةيصخش ءازإب انسفنأ دجن انناف اياوزلا نم ةيواز ةيأ نم ثحبلاب سانرف نب سابعل ضرعتن امنيح
 عساتلا يرجهلا ثلاثلا نرقلا يف ةبطرقب يومألا طالبلا يف تعنيأو ترهدزا يتلا ةديرفلا تايصخشلا

 تاريثأتلا ةجيتن سلدنألاب تماق يتلا ةلماشلا ةيفاقثلا ةضهنلا رامث ىدحإ كش الب وهو « يداليملا

 سابعو )2١. طسوألاب فورعملا يناثلا نمحرلا دبع ريمألا دهع ذنم دالبلا تزغ ىتلا ةيقارعلا ةيراضحلا

 ىلإ يمتتي وهو « مساقلا وبأ هتينكو « سادرو نب سانرف نب سابع : لماكلاب همسا يربرب لصأ نم اذه
 ,(2) 201154 ةدنر ةهجب انركات ميلقإ تنطوتسا يتلا ةيربربلا تالئاعلا ىدحإ

 ميكحب ' ةرادج نع بّقلي هتلعج « ةيملعو ةيبدأ « ةددعتمو ةريثك حاون ىف سانرف نبا غبن دقو

 مكحلا ريمألا دهع ذنم هغوبن روهظ أدب دقو « نودلخ نبا هيلع هغبسأ ىذلا بقللا كلذ " سلدنألا

 ثيح هدعب نم لوألا دمحم ريمألا مث 2 يناثلا نمحرلا دبع ريمألا طالب لاجر نم حبصأ مث , لوألا

 تقو دعب م8417 /ه11/4 ماع يف يفوت نأ ىلإ ةرتفلا كلتل ةزرابلا مالعألاو ةعطاسلا موجنلا دحأ راص

 .©9 دمحم ريمألا ةيلوت نم ريصق

 يف غبن ةلقنتم ةعماج فراعم ةرئاد ناك ثيح « اهنيوكت يف ةبيجع ةيصخش سانرف نبا ناك دقو

 يذلا دوعلا ىلع فزعلا ديجي ناكو ءانغلاو ىقيسوملا قشعو «2؛)ةليمجلا نونفلا رارسأ فرعو بادآلا

 « ميجنتلاو كلفلا ملع يف اًداتساو « اًقلفم ارعاشو « اقمعتم اًقوسليف ناك امك . ينغي وهو هبحاصي ناك
 اذه لك بناج ىلإ سانرف نبال تناك هنأ لاسنقورب يفيل يسنرفلا قرشتسملا فيضي لاجملا اذه يفو

 ملكتيو « 2*!ةدقعملا ةعيرسلا ةاوحلا باعلأ يف اًغبان نوكي نأ نم هتنكم ةئيعم ةينامسج تاردق

 تاياوهلاو تاراهملا هذه نيب هنإ): لوقيف رعاشك سانرف نبا نع سريت سايلإ ىنابسإلا قرشتسملا

 ام رظناو ء 19١ ؛ 59٠ ص فلؤملل «لوألا سلدنألا ءارمأ نويومألا : باتكب سانرف نب سابع نع دروام رظنا )١(
 . سلدنالا ىلإ ةيقارعلا ةراضحلا لاقتنا : ناونع ثحت اهدعب امو 797 ةحفصب درو

 هفلؤم يف ينابسإ لصأ نم هنأ هنع لوقي يذلا تينوميس يأر سكع ىلع اذهو 777” ص ١ ج برغملا : ديعس نبا (؟)
 الزنم انأك تاذلاب انركات مبلقاو « ةدنر ةقطنم نا فورعملا نمو 105 34024848155 , 2.161 . نيبرعتسملا نع
 .ىلوألا حوتفلا ةيلمع رارقتسا دعب هتتطوتسا يتلا ربربلا تاعامجل

 . قباسلا عجرملا « ديعس نبا (9)
 .؟١9١ صع نييوحتلا تاقبط : يديبرلا (5)
 1[ 22017181141 , ؟تامامءأاو 3ع اله 1ممهسهست انكاناسعم# نقل. درو. لع 13 . 04214 014182, 1. 17 3عا1ه (0)

 111ةأمر1ؤ 0ع ظورممسم لتعتعنلو ممتع 11 , [!4همعدكع2 21لةل 84ةعاعأنل 1950 , 2. 174 .
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 رعاش وه ناك دقف اذلو ؛ رعشلا ضرق وهو الأ , ةفطاعو بح نع سائرف نبا هسرامي ام كانه ناك :ددعتملا

 .27) «ابيرقت هتايح ةليط قلفملا يبطرقلا طالبلا

 « ةميظع ةيملع تافاشتكا ققح دق سانرف نبا نأ نايح نبا دكؤيف ةتحبلا ةيملعلا ةيحانلا نم امأو

 يف ةصاخ ةفصب غبن دق هنإ) هنع لوقيو « نييسلدنألا ىلع ريخلاب تداع ةديدع تاعرتخم مّدق امك

 . "”«ةيندعملا داوملا نم جرختسملا جاجزلا ةعانص ىلإ لصوت دق سانرف نبا ناف لعفلابو .كلفلاو ءايميكلا

 «ةتاقيملا»مساب تفرع ةعاس ةصاخلا هتقيرطب عئص هنأ ةفلتخملا ةيخيراتلا رداصملا انل يكحت اضيأو

 لصتيو بحسو موجن اهب ةيوامس ةبق هلزنم تارجح ىدحإب عنص كلذك « لوألا دمحم ريمألل اهادهأو

 هترهش بابسأ نم اهلك هذه تناكو ؛ ةيعيبطلا رهاوظلا ةفاكو رطملاو دعرلاو قربلا عنصي زاهج اهب
 0000 ملاعك هدرفتو

 ةيرقبعلا هذه تناك نإو « ةلف ةيرقبع مامأ كش الو انعضت اهلك تاعرتخملاو تافاشتكإلا هذه

 يذلا ديعس نب نمؤم رعاشلا لاثما هلاعفأ نم مهتيرخسو مهمكهتو هل نيئوانملا ضعب دقج هيلع رجتس

 ةريطخ ةينيد تاماهتا اضيأ هيلع رجتس امك « هتاعارتخا نم رخسيو ةدئاصق يف سانرف نباب ضرعي ناك
 10 يييفتسلا ءايقنلا ضعيالا اههحو

 الظ دق هتيص دعو هترهش نإف ؛ ذفلا بيدألاو ملاعلا اذه ردق صقني ال لاح ةيأ ىلع اذه نكلو
 سلدنألا ءاحنأ يف ددرتي ايح هرعش ىدص لظ ْذِإ ليوط تقوب هتافو دعب ىتح سانلا ناهذأب نيقلاع

 نمحرلا دبع طالب رعاش ىيحي نب هللا ديبع رعاشلا دجن يداليملا رشاعلا نرقلا ىفف « ةددعتم لايجأل

 كلفلا يف هترهش امأو 201ه سارت نيبال رعشلا نس اكيهدتانصت ىدح يف لقني كلاثلا

 يفو « مالعألا لامعأ » هفلؤم يف بيطخلا نبا نإ ىتح اضيأ ةليوط ةرتفل سانلا ةليخمب ةيقاب تلظ دقف

 نب سابع وهو هرصع يف مجنم رهشأ راشتسا دق ريمألا اذه نإ» :لوقي ماشه ريمألا مكح ةرتف نع هثيدح

 ريهشلا هرصع مجينم راشتسا اذه ماشه ريمألا نأ ديج فرعن نحنو .« اهلوط ىدمو همكح ةرتف لوح سانرف

 26. ىلا - ىدقهلانكر 7/01 . 2007 11مل آل 0سم 1960 , 2, 239 ل ةأعاق . 0 )000
 582115 ة1., له "هعملع ةصقلدوم هد خعوط# ©كهمفاوسم هد . اضيأ ؛ 59١ «نييوحنلا تاقبط :يدبيزلا :اضيأ رظنا

 20 6 5161م, 22 4

 , 78460 ص « ١ج « بيطلا حفن : يرقملا ؛ "7 ص ١ ج . برغملا : ديعس نبا )00
 . نيقباسلا نيعجرملا : يرقملا ؛ ديعس نبا (6)
 60012 43:152, طفل لالخ , 151 ةمامس رن 06كق مباع , 2. 48 . ةةوفعأل 1931 , 1من طوب عمعممل , 701.1[, 2. : عجار (9)

5 . 7.8 .78701 ,174 
 181315 81145 : ذل -ةهفهلو , .٠/01 - 200637, 2 . 239 , ؛ ١5 5ص سبتقملا : نايح نبا ()
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 تاءاطعلاو تاسبيلقتلا نسم نورق : سلدنألا ين 1 ا اب ما كاع ناو ل لو ل اوما وأد هرعت عام حدا عماد ههه زم هاكر جو عع 8

 ىلإ اوت فرصنا دق سلدنألاب مجنم رهشأ ركذي وهو بيطخلا نبا نهذ نأ هيف كش ال امم نكلو «يبضلا»
 . 211! ةديدع اًنورق سانلا ناهذأ يف ةلئام ةّيح تلظ دق هاركذ نأ دكؤي امم سانرف نب سابع

 هتاعارتخاو هتافاشتكا هدّكؤت امم ةزاتمم ةيضايرو ةيملع ةيلقع سانرف نب سابعل تناك هنا ةقيقحلاو
 ةصاخلا هتقيرطب لك نوخرؤملا اهفصو يتلاو ناريطلل ةئيرجلا هتلواحم كش الو اهمها ناك ىتلا ةديدعلا
 لوأ سانرف نب سابع رابتعا اننكمي ةلواحملا هذهبو اهسفن ةثداحلا ليصافت ىلع اوقفتا دق اوناك نإو

 .219ناريطلا ملاع يف دئارو عرتخم

 نهذلا ىلإ زفقي سانرف نب سابع ركذ دنع امئاد هنأ ىتح عاذو رشتناو ةثداحلا هله ركذ ىرس دقو
 رويطلا لّمأت دق « فوسليفلاو رعاشلاو عرتخملاو ملاعلا اذه سانرف نبا نإف « هناريط عوضوم اروف
 لاج دق سانرف نبا نوكي نأ دبالو ؟ ءاضفلا بوجي نأ ناسنإلا عيطتسيال اذامل : ركف مث هلمأت لاطأو

 ةوطخلا يه تناك كش الو هتلواحم نكلو « طقف اهناريط يف رويطلا ديلقت درجم نم دعبأ اًفافآ هركف

 اًءادر هسفنل عنصيل ذفلا عرتخملا اذه عراس اذكهو « اهب أدبي نأ ىأر يتلا ةيلمعلا ةبرجتلاو ىلوألا

 هيعارذ يف امهّتبث نيريبك نيحانج هل ذختاو « رويطلا شيرب هاسكو ةنيتملا ةيريرحلا طويخلا نم اصاخ
 وجلا يف زفقو ةبطرقب ةفاصرلا ةيحان نم ةعفترملا لالتلا دحا ىلتعاف ةبرجتلل هدادعتسا مامت دعب عرسأو

 لالتخاب سحأ نأ ىلإ ةنيعم ةفاسم اهلالخ عطق ةريصق ةرتفل اقلحم ءاقبلا لعفلاب عاطتسا دقو « ريطيل

 طيحي ريهن يف طقس ليقو ٠ فنعب ضرألا ىلع طقسو مكحتلا عطتسي مل هنككلو طبهي نأ ىأرف هنزاوت
 يف ةمكحتملا ةادألا وه ليذلا نأ ظحال دق نكي مل ذإ هيسن دق ناك يذلا ليذلا نعلي وهو ماقو لتلاب

 .217 ةلبقملا ةرملا يف ليذلا ىسني الأو ةبرجتلا ديعي نأ مسقأف ؛ طوبهلا ةيلمع يفو ريطلا هيجوت

 « ةبطرق ةيسلدنالا ةمصاعلاب طقف سيل ةميظع ةعرسب ترشتنا دق اهنأو دبال ةفيرطلا ةصقلا هذه

 رورم عم اهل حمس امم ةددعتم قرطب تيور اهنأ اضيأ دبالو « اينابسإ ءاجرأ لك يف لب ٠ تعقو ثيح
 تافاضإ بستكت نأ « يبعشلا ىوتسملا ىلع اهعويشو رخآل ناكم نم اهلوادتو اهلقانت عمو تقولا

 حبصأو ةيروطسأ ةحسم تاذ ةصق اهلج ىلإ اًيخيرات اًندحو ةقيقح اهنوك عقاو نم اهب تجرخ ةئيعم

 نيعجرملا : لاسنفورب «٠ ايثتلاب عجار . اضيأ بناجألاو لب مهدحو برت يا ترا رك 01(

 "45 ص ؛ ج ؛ بيبطلا حفن ) يرقملا ؛ (178 ص ١ ج برغملا ) ديعس نبا نع لقن اهرهوج يف ةياورلا هذه (1)
 ةذوخأم اهنأ ودي اهعومجم يف نكلو « ءازجالا ضعب يف فتلختو ةريثك ءازجأ يف ايفرح قفتت اهتيأورو « "7
 .دحاو ردصم نم
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 . ةيبعشلا تاياكحلاو ريطاسألا ملاع كلذب تلخدف ةكحضم ةحرم ةياكحو ةيلزه ةصرصقأك اهيلإ راشي

 بادآلا يف اذه ىدص رهظو ؛ سانلا ناهذأ يف ةلثام ةيح ريصقلاب سيل اًئمز ةصقلا كلت تشاع اذكهو

 . ١ 4!ةينيتاللا ةينارصنلا مأ اهنم ةيبرعلا ءاوس ةيئابسالا ةيبعشلا

 لثم اهلثم رخآل ناكم نم اهولقانتو ةصقلا هذه اولوادت دق اينابسإ يف رودابورتلا ءارعش نأ دبالو

 عبتت نأ ولو اذه . ةينيتاللا بادآلاب تقتلا ىتح ًاليوط اًقيرط تربع يتلا ةيبرعلا ةيبعشلا صصقلا رئاس

 ةلئام ةيح تلظ هذه سانرف نب سابع ناريط ةصق نأ هيف كش ال امم هنأ الإ ةياغلل بعص عوضوم كلذ

 . ريدقت لقأ ىلع يداليملا رشع عباسلا نرقلا ىتح ةينابسإلا بادآلا 0

 ايئابسإ يف يبعشلا ىوتسملا ىلع اهعويشو اهئاقبو اهدوجو تابثإ ةصرف ثحبلا اذه يف انل حاتيو

 نأ داتعملا نم ناك «٠ فورعم وه امكو . رصعلا اذهل يديموكلا ليثمتلا قرف يفف « نيحلا كلذ ىتح

 ىلع يقليل يحرسملا ضرعلا ءدب لبق كلذو « حرسملا ةبشخ نيدشنملا وأ نيلثمملا دحأ ىلتعي

 ةمحلموأ ةيرعش ةديصق نع ةرابع ةداع «ةمدقملا» هذه تناكو «ضرعلل ةبسانم ةمدقم» نيجرفتملا

 وهو يسيئرلا ءيشلا ميدقتل هتئيهتو روهمجلا هابتنا بلذج اهنم ضرغلا « ةحرم ةصوصقأ وأ ةيسامح
 . !١9 هسفن يحرسملا ضرعلا

 ىعديو رصعلا اذه ءابدأ دحأل ةليوط ةديصق نع ةرابع يهو « تامدقملا هله نم ةدحاو يفو

 يقليل حرسملا ةبشخ فلؤملا يلتعي « ارخؤم اهيلع رثع (م15218- 101/7 : ساخور يد نيتسجوأ)

 ةنيدمب ةبلطلا دحأ نم اهعمس دق هنإ فلؤملا اهنع لوقي ةحرم ةصوصقأ ىلع ىوتحت يتلا هتديصقب

 . 21١ ةيسنلب ةئيدم نم الصأ هنأ هنع فلؤملا لوقي يذلاو « ةقئملش

 ناكو « ةيسئلب ةئيدمب ةينيدلا تالافتحالا دحأ ءانثأ هنأ ىف ةيرعشلا ةصوصقألا هذه صخلتتو

 ميظع رسن ةئيه ىلع مخض ءيش ضرعلا اذه نمض رهظ نأ ةميظع ةباهم يف اًعباتتم رمي ينيدلا ضرعلا

 لثم سانرف نبا عم ةموصخ ىلع مهنم ناك نم اميسال نيرصاعملا تاقيلعتل اًبصخ اًعوضوم ةئداحلا هذه تناك )١4(
 ةفارطلا نم ولخت ال ةليوط ةديصق يف عوضوملا اذه لوانت يذلاو « افنآ هيلإ راشملا ديعس نب نمؤم رعاشلا
 عجارو ؛ 715 ص 2( 4دج بيطلا حفت « يرقملا ؛ (717” ص ؛١ ج « برغملا ) ديعس نبا : عجار مكهتلاو

 . نيقباسلا نيعجرملا : سيريب « ايثنلاب : اضيأ

 )١0( وو. 2. 26 : رظنا ,١701 . 2707 8اكخك, ىلآ - 4ك هلانكر 181055
 ؛نابسإلا نيفلؤملل ةثيدحلا ةبتكملا نم رشع نماثلا دلجملا يف اهيلع قّلعو ةليوطلا ةديصقلا هذه رشنب يروم ماق )١1(
 ىلع رعشلا نم تايبأ ةعبرأو ةثام يف عقي يذلاو ةصقلا بلصب صاخلا ءزجلل ةزجوم ةمجرت انه درون نأ انيأر دقو
 601 م1810 1101 18., 1/01 , 21/11 0ع اه ةادع»و ظاطلام(هعه قع خساممعم  :عجار : رصعلا بولسأو ةقيرط

 اظكعمهسمأ عقر 2.368 إل ....

١ 



 تاءاطعلاو تاييلقتلا نم نورف : سلدنألا 222 1 تا 21 2 داوم ا ااا هاون نا ك2 4 ت8 مع 6 د كد عناق اع

 «ةفلتخم لاكشأ ىلع ليثامتلا ضعب ميظعلا رسنلا اذهب طيحيو ٠ لجر هطسوتيو نيريبكلا هيحانج درفي
 امهتحنجاب ةروصلا يليمج اناكو ةكئالملا ةروص ىلع ةصاخ سبالمب ناريغص نايبص رهظ اهنيب نمو
 . ةشكرزملا

 دهاش امك ميظعلا رسنلا دهاش ؛ ءاطسبلا نيعرازملا دحأ ينيدلا ضرعلا اذه دهاش نم نمض ناكو
 مظعأ ةيناسنالل مدقي نأ ىلإ هعفدو هريكفت اذه كّرح دقو « ةليمجلا مهتحنجاب (اذك ) ةيبصلا ءالؤه

 ناريطل ةليسو نوكت نأ نكمي اهنأ يف ركفو ةحنجألا هذهب هنهذ قلعت دقف رشب لاب ىلع رطخ عارتخا
 . هسفنب اذه برجي نأ ىأرو « ناسنالا

 نيمظع نيحانج هعم لمح هل نبا ةقفرب لمعي ثيح لقحلا ىلإ باهذلاب مهي وهو مايألا دحأ يفو
 ةعاسلا يف مويلا رهظ ةبرجتلا ضو دوي هنأ هربخخأو هنبال ةركفلا حرشو « ضرغلا اذهل امهدعأ دق ناك

 هيعارذب نيحانجلا هل تّيثف هدلاو بلطم نبالا دقن ةعاسلا تّلح امنيحو« ءاذغلاو ةحارلل ةصصخملا
 هتيعأ املو « ريطي ىكل هيحانجب ءارهلا برضيو هعارذ كرحي ذخأ ثيح بيرق لت ةمق ىلع بألا دعصو
 ءاوهلا امهب برضيو نيحانجلا كرحي وه امئيب ةيوق هعفد هعفديو هفلخ نم موقي نأ هنبا ىلإ بلط ةليحلا

 . مزع يف

 اذهب طيحي ريغص رهن يف يرهي هب اذإ ءامسلا وحن دوعصلا نم ًالدب هنكلو ءاضفلا يف قّلح اذكهو
 هدلاوب لح ام ىأر امنيح نبالا عرسأو هسأرو هيذخفو هيعارذ يف نيكسملا زوجعلا بيصأو « لتلا
 اهدعب عاطتسا عيباسأ ةسمخل هتجلاعم يف اوذخأو هلزنم ىلإ هولمحو « هتدعاسمل سانلا ضعب يعدتسيل
 هنأو « اهيف طقس يتلا ةظحللا يف ىتح ريطي هنأ لعفلاب هل ادب دق هنأ هلوح نمل دّكأف « هتعيبطل دوعي نأ
 نكي ملول يذلا ليذلا هنأب باجأ هأطخأ اّمع هولأس املو ؛ اًثيش ئطخي مل اذا كش نود ىرخأ ةرم ريطيس

 . ةلبقملا ةرملا يف هاسني نل هنأبو « راطل هيسن

 عمسي مل» ءيش هنأب هتصوصقأ يف ساخور ىد هفصي ىذلا 2 بيجعلا عارتخالا اذه نأ حضاولا نم

 اذه « يصصقلا رعشلا بولسأو لوادتلاو لقنلا ةيلمع اهتضتفا ليصافت نم هيف ام لكب « لبق نم هب

 طبتري « ساخور ىد هيمسي امك سئابلا يسنلبلا عرازملا اذه ىلإ ةياكحلا هذه يف بسني يذلا عارتخالا

 تبني اذهو . سانرف نب سابع نع برعلا نوخرؤملا انل هيكحي ام ىلا هلصأ يف دوعيو لب اًقيثو ًاطابترا
 ىلإ نمزلا رمو لوادتلاو لقنلا عم يخيراتلا ثدحلا لوحت فيك تقولا تاذ يف حضوي ام كش ىندأ الب
 نع اهدعبت داكت ةفلتخم ةروصب رهظت ةيخيراتلا ةقيقحلا نأ فيكو « ةيلسم ةيبعش ةياكحو ةروطسأ

 اهلعج ىلإ مداقتلابو فيرحتلاب اهب تجرخ ةديدج اًباوثأ لب اًبوث تستكا نأ دعب كلذ. يلصألا لكشلا
 . لايخلا نم برتقي داكي اًئيش وأ ًالايخ

 نوف



 ءانثأ رييغتلاو فيرحتلا ةيلمع « ازيكرت رثكأ ةروصب حضوت نأ نكمي ةريخأ ةطقن كلذ دعب انل ىقبت
 يهو اذه لك يف ةيصخشلا هتامصب اضيأ رهظت امك « يوارلا جازمو مءالتي امب نمزلا ربع ةياورلا لوادت
 : سانرف نب سابع نع يبرعلا صنلا نيبو ةصوصقألا هذه يف درو ام نيب ةقالعلا نيبت تقولا تاذ يف
 اذإو « «تاذلاب ةيسنلب ةنيدم يفو , اينابسإ يف تثدح ةباكحلا هذه نإ) :لوقي ساخور يد نيتسجوأف

 ةئداحلا ناكم ددحي ©« برغملا ١ يف ديعس نبا نأ دجن سانرف نبا نع ىلصألا يبرعلا صنلا ىلإ اندع

 , 2برعلا نيخرؤملا لك اًمّسضيأ هركذي ام وهو ةبطرق ةئيدمب ةفاصرلا ةيحان يف تعقو اهنأب
 ربع ةصقلل لوادتلا ةيلمع ىلإ نآلا هدرن نأ عيطتسن ةثداحلا ناكم ديدحت يف فالتخالا اذهو

 نأ نذإ حضاوف ٠ يسنلب صخش نم ةصقلا عمس هنإ يوارلا لوق اضيأ ددصلا اذه يف لفغن الو «نمزلا
 . هتئيدم نأشل اعفرو هنم [رخافت هتدلب ىلإ ثدح ام بسني يسنلبلا بلاطلا اذه

 ناهذأ يف تقولا رورم عم تهب دق 474 ةبطرق ةفاصر مسا نأ اضيأ دعبتسن ال انك نإو اذه
 دق .21 اذه انموي ىتح اينابسإب ىقابلا مسالاوهو 810247:8 ةيسنلب ةفاصر مسا ةهحم لحو ةصقلا ةاور
 لاوحألا يأ ىلع نكلو يبأر يف حصالاوهو ةعمتجم اهلك نوكت دقو « اًيفاك بابسألا هذه دحأ نوكي

 . ءاضفلا وزغ قيرط ىلع ةمالعو ناريطلا ملاع يف ريكفتلا ةيادب ىلع املع سانرف نب سابع مسا ىقبي

 تب ج
 . عئاشلاو ثدحألا مسالا وهو آه 102858 ىمست «ةيسنلب ةفاصر امئيب 18 *انوةئد ىمست " ةبطرق ةفاصر " نا ذإ ةينابسإلا ةغللا يف نيظفللا نيب فالتخالا ظحالي 22م( ,. 3780 ص «4ج «, بيطلا حفن : يرقملا ؛ 737332 ص ؛ اج . برغملا ؛ ديعس نبا : عجار 2007
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 تاءاطعلاو تابلقتلا نم نورق : سلدنألا 3220 20م1 د مود د كاوبأب وجد 2و ا كلاود نك هازال ماج مع عاب

 عجارملاو رداصملا

 :هئ55ت نيسح نب نايح ناورم وبأ « تايح نبا

 « ةفاقثلا راد : تووريب « يجحلا يلع نمحرلا دبع قيقحت سلدنألا دلب يف سبتقملا

 : ماالةت «نسحلا نب دمحم ركب وبأ 3 يدييبزلا

 ا ةرهاقلا 3 ةيناثلا ةعابطلا 2 ميهاربإ لضفلا وبأ دمحم قيقحت ؛ نييوغللاو نييوحنلا تاقبط

 .ماؤا7 مه « فراعملا راد

 :هاىمهت اء دمحم نيب يلع نسحلا وبأ نيدلا رون ١ يبرغملا ديعس نبا

 2 فراعملا راد : ةرهاقلا « ةثلاثلا ةعبطلا . فيض يقوش قيقحت ؛ برغملا ىلح يف برغملا

 .م٠1948 1١/ م48

 :ه١5١١ت ء دمحم نب دمحأ سابعلا وبأ « يرقملا

 « رداص راد : توريب ؛« سابع ناسحأ قيقحت 0 بيطرلا سلدنألا نصغ نم بيطلا حفن

 .م14 /ماككخم

 : ةيبتجألا رداصملا

 (هاهععام المت 1.

 1701 . 7111 لع 12 8لانعا2 8151101663 06 ثانأ0165 5.

 1ظانوقر '1عمعو :
 لمآ - خت لهلان5, 7201 . 22, 2و 2.

 0 32لقر 2011162 :

 1. 117 06 12 8لوامءق لع ظووفتمم لتعم عألم ممع 1 . 3[ءدعملعت 51031 112020 1950 .

 آ61 20 ءصعوأ :
 111500218 لع 18 ظكمقصةمتانكاناس ههه اته0. ظوم. لع 5 .

 طولعدعوب 202162 :

 ال1 ]كاهن زن 00ء1ل عمن , 2. 4 8 . 243080 1931 . آمون طعبعمعول ز 01 . 17, 2. 4

 28 عرمعور [.:

 13 20هعوزع مم0ل21056 نان ةتقطع 013510136 قلن 21 م
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 ثيدحلا يكرتلا بدألا يف : سلدنألا

 يديره فيطللا دبع دمحم : روتكدلا





 تاءاطعلاو تابلشتلا نسم نورق : سلدنألا ا و ب 2 ت2 رع طل ل م د عر ل تول كر م

 ثيدحلا يكرتلا بدألا يف سلدنألا

 (*!يديره فيطللا دبع دمحم :روتكدلا

55000 
 مدخي ام تايصخشلاو ثادحألا نمو خيراتلا اذه نم يقتني وهف 2 ًاخيرات بيدألا مهلتسي نيح

 « رضاحلا ىف اهشيعي اياضق يضاملا نم رصانع وأ رصنعب جلاعي وهو ةايحلل هترظن عم قفتيو هفادهأ
 . رضاحلا ىلع يضاملا نم طاقسإ : داقنلا هيلع قلطي ام اذهو

 ديدعلا همهلتساف ؛ ىضاملا نرقلا علطم ىف كرتلا ءابدألا مامتها ىلع سلدنألا خيرات ىلوتسا دقو

 نيب ( ه1 977 ) يماس نيدلا سمشو ( ه1167 :ت ) دماح قحلا دبع : لثم ءابدألاو ءارعشلا نم
 نأ زجوملا ثحبلا اذه ىف لواحنس كلذل ؛ رصاعملاو ثيدحلا بدألا تاحفص ىلع رخآلاو نيحلا

 خيرات نم ةاحوتسملا ةيبدألا صوصنلاو لامعألا تبحاص يتلا تاسبالملاو فورظلا ىف ثحبن

 وأ « هنيعب ثدحل هرايثخا ببسو يبدألا صنلا نم هقيقحت ديري يذلا بتاكلا فده حيضوت عم سلدنألا

 . ىرخأ نود ةيصخش

 حتفي وهف ةيمالسإلا بوعشلا دنع جاتنإلا يف سلدنألا رثأ ىلع ءوضلا يقلي ذإ . ثحبلا اذه لعلو

 . ةيمالسإلا بادآلا نيب ةنراقملل بدألا تاسارد مامأ لاجملا

 هآع ملل ط ف1ا05 111 111501081101 110111511 1-1111

 ذب

 آن. 111 ةننت1220 قخطلعأ آه لا

 ( م8515

 1717طغ 3 طقم 01 1ءانعتو ةععاكت زمكمانق أمم له 2 مدت ءان]قع طقكأم1إل, طع 3عاععاك, منن اطقت

 طاقامتج, طع ءالعدام 2210 ءاطقم هعاعتك اطقأ 3عزكتع طلق ءقلتوع هل ةانمز01[ طقق ؟/1عكللو ات قنا 611011

 10 ليتحع طلق ممامأ 01 ا؟لاعروب طمصع. 16 ةلكم 5ءاععاك طلقأاملةعدل مطعممطع»8 اطقأ ةتع ةانئاقطع

 101 اطع انعهاتم علا 01 20121612 م0181 1551065.

 . يملعلا ثحبلا ةدامع « ةيمالسإلا دوعس نب دمحم مامإلا ةعماجب ذاتسأ ؛ بادآلا يف هاروتكد (*)
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 5 سا رم اول اص ا تال صج ثيدحلا يكرتلا بدألا يف سلدنألا

 'لطع ةعوتممتمع ه6 اطع متصعاععمأاط هعمانصب وقح 2 ةاعمصسع اعملقصعإت طإن طع 1نلعتمط معان

 01 1عانعر5 (0 ةءعاع ةمقمأعد(مهق ص [ةاقستع طققامصل. '1طنق أك عقامعاعل زد اطعتع ؟؟هدلعك, طع

 مدخل ةممعأد]1 ةناعسأمت غ0 اطع طتوامر' 02 فل-فصلقلاتك مموكاط])) طععدتوع ه2 0غ كعقت

 ةلستلستاو اعاجععم اطغ طئقاممو' هآ اطغع 8ةدكاتسم ذه فلحفصلهتن5 ةمل طع طتوامو نأ اع

 8كدواتسم 'ظانتلعم ذص طمماعتم ظاتعموع ةمل طع 8نللعمنت. '[طع 205[ 20120 ةقتماترم 15056 59

 ةعع : قطلا-طةلعلع وتسأل '!ةهتدطقنت (1356 ة.11.), 5ةصقع0لذن كةسن (1323 خ5. .

 '1لك مهمعم ةععاع 0 ءءعماقتم, اه داهتمأع اعتق, اطغع ككعات7تكأاقتت665 اطقأ ةكلععأ ةضل

 1مل عمعع تع ةنتاطم»"5 كطمأتعع 01 قم ءاتعدغأ 01 2 ءطقتةعاعأ, 1غ ةلكو انتعد (0 مملصأ هانا طع

 ةتتتق 320 0011175 01 ةح ةناطم# طع م56قعااتتتق 3 مةعاتعات]332 تتعمغ 01 تقتل

 "طع ةباطمع طممعو طمع زم طتقعطلت عطتمع اطع امكماتةأتمص 04 آكاقسصتع '1ادمعتنال 6

 6 طع طلخغمتتت 0[ مل ةفضلهلانك, طع همانلل م30 الع ا8/2)/ 102 2201 56110105 50003635 آ2 5

 1110 01 1ذادسصتع مز0 مةتدللال ع
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 تاءاطعلاو تابلقتلا نم نورق : سلدنألا ١ 0-0-2-0 ه2 دم م م دعم هم مح م مع م هس هم ممم هع

 : ةمدقم

 : ةينامشعلا ةلودلاو سلدنألا

 مك نمو هئابدأ ماهلإ عبنمو هدروم يه ةيمالسإلا ةراضحلا تناكف ةيمالسإ ةئيب يف يكرتلا بدألا أشن

 نأ ديب . نييرجهلا رشع يناثلا نرقلا ىلإ سداسلا نرقلا نم اهكلف يف نورودي كارتألا ءابدألا ّلظ
 كلذ بحاص امو يرجهلا رشع يداحلا نرقلا علطم عم ةيبرغلا ةراضحلا هتباصأ يذلا يداملا قوفتلا

 بادآلا نم هريغ لثم  يكرتلا بدألا لعج رشع يناثلا نرقلا لئاوأ يف بيرغتلا ةكرح روهظ نم

 . ةينفلا هسرادمب ارثأتمو هراكفأ اًيحوتسمو هتاعوضوم امهلتسم يسنرفلا بدألا ىلإ هجتيةيمالسإلا

 نم يناثلا فصنلا يف ديدجتلا داور نم كرتلا ءابدألا ناك امنيبو هذه بيرغتلا ةكرح مضخ يفو

 مالعأ نم مهريغو ويكستنومو ريتلوفو ساميد ردنسكلأو ربيلوم نع نومجرتي رشع يناثلا نرقلا
 مهلامعأ يف اهنوحوتسيو ةرات مهتاباتك يف اهنوكبيف سلدنألاب نومتهي مهب اذإ ةيسنرفلا ةيسنامورلا

 ةروصب ةرتفلا هله يف تايحرسملا نم ريثكل اعوضوم سلدنألا خيرات حبصأف . ىرخأ ةرات ةيحرسملا

 نعو يسنرفلا بدألا تاعوضوم نع ءابدألا ءالؤه راظنأ لوح يذلا ام : لؤاستلل انوعدي امم ةتفال

 امو ؟ ةديدجلا ةيحرسملا مهبراجتل اعوضوم هولعجيو سلدنألا خيرات ىلإ ةأجف اوتفتليل ابوروأ خيرات

 ءالؤه فده ناك اذإ امو ؟ ةيمالسإلا ةمألا خيرات لحارم نم هريغ نع سلدنألا خيرات هب زيمتي يذلا

 لداعملا نع ثحبلا وه مأ ؟ ةرباغلا داجمألا ءايحإ درجم مأ ؟ يخيراتلا طاقسإلا نم عون وهأ : ءابدألا

 . ةقرولا هذه يف هنع ةباجإلا لواحنس ام اذه ؟ باتكلا هشيعي ناك يذلا دهعلل يعوضوملا

 : ناقلبلا يف مهخيراتو سلدنألا يف نيملسملا خيرات نيب هباشتلا هجوأ

 قرشلا نم اهيلإ اوداع ىتح يرجهلا عساتلا نرقلا يف ابوروأ برغ نم نوجرخي نوملسملا دكي مل

 هللا رون اوثفطيل نوديري # : ىلاعت هلوقل اًقادصم نيينامثعلا كارتألا ةدايق تحت ناقلبلا قيرط نع

 خيرات نيب ةديحولا يه ةقالعلا هذه نكت ملو ١( : فصلا) « نورقاكلا هرك ولو هرون متم هللاو مههاوفأب

 : اهنم ركلنو ههوجو تددعت يذلا هباشتلا ةقالع كانه لب نيميلقإلا نم لك يف نيملسمل ١

 يف عئارلا يومألا يبرحلا طاشنلا رهاظم رخآ سلدنألا دالب ىلإ | ةيومألا حوتفلا قالطنا ناك )١(

 7 ضعب ىلع ةدايسلا تاذ 99 0 محلا كاذنآ 0-0 ا دالب 00 2 ينرخلا؛ ناديملا

 ا 0 و و تا

 م



 د دوما افاو كاك لوم دوم وعم خطت م ب ا مطوامما ثيدحلا يكرتلا بدألا يف سلدنألا

 يذلا تقولا يف عارصلا اذه دتشا دقو شرعلا ىلع عازنلا وه تقولا كلذ يف طوقلا ةلود هل تضرعت

 ىلإ علطتي أدبف ١2”ةجنط ىلع دايز نب قراط نيعو ىصقألا برغملا حتف نم ريصن نب ىسوم هيف ىهتنا
 طوقلا شرع ىلع عارصلا عفد نأ ىلإ حلفي مل هنكلو ةرم نم رثكأ لواحو ةيبوروألا ةفضلا ىلإ روبعلا

 يتلا ةصرفلا تناكف . ينابسإلا كلملا قيرذل ملظ نم ادجنتسم قراط ىلإ ينأي نأ ىلإ سونايلوجب
 نب ىسوم اعد يذلا وه اذه سونايلوج نأ ىلع عمجت ةيبرعلا رداصملا نإف . نوملسملا اهرظتنا املاط

 يخري يرجهلا لوألا نرقلا دكي ملو ''”هرمأ هيلع نوهو اهتاروع هل فشكو سلدنألا وزغ ىلإ ريصن
 . ةيمالسإ ةلود سلدنألا تناك ىتح هلودس

 نماثلا نرقلا رخخاوأ يف ةرامإ درجم تناك ةينامثعلا ةلودلا نأ دجن ينامثعلا خيراتلا ىلإ انلقتنا اذإو

 ةفضلا ىلإ تلصو ىتح اهيضارأ نم تعسو حتفلاو داهجلا ةيار تحتو « لوضانألا برغ يف يرجهلا
 اهلخد نيح اينابسإ لاح نم نسحأب ناقلبلا لاح نكي ملو « ةرمرم رحب نم ةيبوروألا ةراقلا ىلع ةلطملا

 ناقلبلا لعج امم ةنيابتم ةيقرع لوصأ ىلع دمتعت ةددعتم ةيسايس تانايك هب تناك دقف « نوملسملا

 نم يناعت تانايكلا هذه ربكأ يهو « ةطنزيب ةلود تناكو ٠ يهنتت ال بورحو ةمئاد نايلغ ةلاح يف شيعي

 اهناريج نيبو اهئيب عارصلاو ةيحان نم اهئارمأ نيب تاعارصلا اهتكهنأ دقو « رايهنالاو فعضلا بابسأ
 بهذملا رشن ىلع لمعي جيفدول اهروطاربما ناك دقف رجملا امأ . ىرخأ ةيحان نم راغلبلاو برصلا
 . بهذملا اذه قانتعا لبقي ال نم ريصم لثقلاو « ةوقلاب يكيلوثاكلا

 ةماعزب ةيبرغلاو ةينيطنطسقلا ةماعزب ةيقرشلا : نيتسينكلا نيب يديلقتلا عارصلا كلذ ىلإ انفضأ اذإف
 ةلداع ةموكح ىلإ نوعلطتي هناكس ناك مكو ةيدرتم ناقلبلا يف عاضوألا تناك ىدم يأ ىلإ انكردأ امور

 مهلهاك نع عفرتو تايعاطقإلا باحصأو ءالبنلا ملظ مهنع عفرتو ةنحاطلا بورحلا تاليو نم مهحيرت

 هتتاوو ناقلبلا ىلإ روبعلاب ملحي (ها/١7 :ت) ناخخروأ ينامثعلا ريمألا تابو (؟9ةلئهابلا بئارضلا نبغ
 , كاذنآ برصلا كلم ناشود دض هب [دجنتسم نيزوك اتنوك يطنزيبلا روطاربمالا هيلإ ثعب نيح ةصرفلا

 عاضوألا ىلع فرعتلاب هل تحمس تقولا نم ةرتف ناقلبلا يف ركسعو يلوبيلك قيضم ربع شيجب هجتاف
 رسج سأر تحبصأ يتلا يلوبيلك ةريزج هبش ىلع ىلوتسا هتدوع يفو . تارغثلاو بويعلا تفشكو

 اهلك ناقلبلا ةريزج هبش تناك ىتح رشاعلا نرقلا فصتتني دكي ملو دعب اميف ةينامثعلا تارقلا هيلع تربع
 . ينامثعلا مكحلل اعضاخ ابوروأ يقرش مظعمو

 . 148 نص « م1104 ٠ ةرمقل) « يالسإلا ماعلا عر « يردعا هاب )١(
 . 04 ص ؛ ١1469( ؛ ةرهاقلا) « سلدنألا رجف ؛ سلؤم نسح (؟)
 : ضايرلا ) ء ابوروأ طسوو قرش يف مالسإلا راشتنا ٠, يديره فيطللا دبع دمحم : ليصافتلا نم ديزمل 2
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 نأ امف ؛ نيحلصمو نيرمعم لب « نيحتاف ةازغ درجم نيلاحلا اتلك يف نوملسملا نكي مل )0

 اهتمده يتلا ندملا ريمعت ىلإو بارخلا ضرألا حالصإ ىلإ اوهجتا ىتح سلدنألا يف ماقملا مهب رقتسا
 ةيمالسإلا اينابسإ تحبصأ ىتح ليوط تقو ضمي ملو «ةعانصلا شاعناو ةراجتلا طيشنت ىلإو بورحلا
 يف اهتورذ ةيمالسإلا ةيبرعلا ةراضحلا تلصوو « ناكسلاب اماحدزا اهرثكأو ابوروأ نادلب ىنغأ نم

 نم  نييرمألا ةمصاع  ةبطرق تحبصأ امدنع « يرجهلا عبارلا نرقلا نم يناثلا فصنلا يف سلدنألا

 بورغ دعب اهعراوش يف ريسلا نوعيطتسي اوناك اهلهأ نأ رصعلا كلذ يف ارخف اهيفكيو « ندملا مظعأ
 يف دجوي ال خيراتلا كلذ دعب نورق ةعبس ندنل ةنيدم تلظ امنيب ةماعلا حيباصملا ءوض يف سمشلا
 . 17 ذليل ءيضي دحاو ماع حايصم اهتاقرط

 سوفنلا حالصإ يأ يونعملا ريمعتلا رودب اوعلطضا لب « يداملا ريمعتلاب برعلا فتكي ملو
 سلدنألا يف يملعلا راهدزالا ىلجتو « ةبطرق ىلإ دادغب نم ركفلاو ملعلا رئاخذ اولقنف « لوقعلا ريونتو
 تبذتجاو ؛ ناجملاب ملعلا بالطلا اهيف ىقلتي ةسردم نيرشعو اًعبس ةبطرق يف سرادملا ددع غلب نيح
 ليبق نم نكي ملو ابوروأو ايقيرفإ نم ءاوسلا ىلع ىراصنلاو نيملسملا نم بالطلا ةبطرق ةعماج
 : ةبطرق يف يسلدنألا رعاشلا لوق ةغلابملا

 اهعماجو يداولا ةرطنق نهو ةبطرق راصمألا تقاف عبرأب
 اهعبار وهو ءيش ربكأ ملعلاو ةئلاث ءارهزلاو ناتنث ناتاه

 ؛ نادلبلا يف يراضحلا هسفن رودلاب اوعلطضا دق نيملسملا اندجو ينامثعلا دهعلا ىلإ انلقتنا اذإف

 ىلع ادحأ اوهركي ملف « اميوق اًيمالسإ اجهن  ناقلبلا يف مهدهع لوأ يف اميسال  نوينامشعلا جهتنا دقف

 نم ىراصنلاو مهحماستو نيملسملا نيب قرافلاب نورعشي ىراصنلا لعج امم « مالسإلا يف لوخدلا
 مكحلا لظ يفو . اجاوفأ هللا نيد يف نولخدي اولبقأف ةفلتخملا بهاذملل نيبصعتملا مهتدلج ءانبأ

 ءودهلا اوفرعو نامألاو نمألاب ناقلبلا ناكس معن ةيوقلا ةينامثعلا ةلودلا ةيامح يفو ءارغلا ةعيرشلاب
 ةعانصلا ترهدزاو ةراجتلا تشعتنا رارقتسالا اذه لظ يفو . ًاليوط هنم اومرح يذلا رارقتسالاو

 يارس ةئسوبو (تسباطوب) نيدوبو دارغلبو ايفوص لثم ناقلبلا يف ةيراضح زكارم ترهدزاف ةعارزلاو
 اديدج اًئيش تناك تاسسؤملا هذه لكو تامامحلاو ةلبسألاو دجاسملا نوينامثعلا ىنيو « بوكساو
 تاناخلا اهقرط ىلع دجي اناك ليبسلا رباعو رفاسملا نأ رخف نادلبلا هله يفكيو . كاذنآ ابوروأ ىلع

 . فاقوألا نم اًناجم مّلقي كلذ لكو هتبادل ًالبطساو هتيبمل اًناكم دجيو « ماعطلا هتيادلو هل مّدقت يتلا

 : ١١ ص :(1401 « ةرهاقلا) ؛ ةيبوروألا ةراضحلا ىلع برعلا لضف , روشاع حاتفلا دبع ديعس (4)

 سضرخل



 010 ثيدحلا يكرتلا بدألا يف سلدنألا

 ادع ديش يذلا (ه995 :ت) اشاب نانس ريهشلا يكرتلا يرامعملا لامعأ نم رفاو بيصن ناقلبلل ناكو

 . يرلا ميظنتو رورملا ةكرح ريسيت يف اهرودب موقت تلازام يتلا رطانقلاو روسجلا نم ريثكلا  دجاسملا

 يف اوسرديل بوصو بدح لك نم نيملسملا ءاملعلا مودقب ةيركفلاو ةيملعلا ةكرحلا تطشن كلذك

 اشاب ورسخ ةبتكم تلازامو « اًبيرقت عماج لكب ةقحلم تناك يتلاو ةثيدحلا ةينيدلا سرادملا

 . نيينامثعلا دي ىلع ناقلبلا يف ةيملعلا ةضهنلا هذه ىلع ادهاش فقت اهتاطوطخمب

 ملظلا نأ ذإ اًيجيردت مهنع لوزت تأدب سلدنألا يف نيملسملل تنّكم يتلا بابسألا نأ كشال ()
 ماكحأ نعو باوملا ةداج نع اودعتباف ماكحلا عبط ىلع داسفلاو ىوهلا بلغو « لدعلا لحم لح
 نكلو « سلدنألا يف عاضوألا يدرت ىلإ تدأ يتلا بابسألا دادعتل لاجملا يفكي الو نيدلاو عرشلا

 يومألا تببلا ءانبأ نيبو « ةيحان نم نييسابعلاو نييومألا نيب تبشن يتلا تاعارصلا نإ : لوقلا نكمي
 يف يمالسإلا مكحلا ضيوقتل ةيفاك تناك ةثلاث ةيحان نم ربربلاو برعلا نيب مث « ةيناث ةيحان نم
 يتلا تاموكحلا تددعتو « فئاوطلا كولم مساب فرع ام لكش يف قزمتلا فرع ام ناعرسف سلدنألا
 هسفن تقولا يف ٠ عارصلا اذه يف ةجنرفلاب اونيعتسي نأ كولملا ءالؤه فكنتسي ملو عارصلا اهكهنا
 رشاعلا نرقلا دكي مل اذكهو « اينابسإ ىلإ ةدوعلاو ماقتنالل مهتاناكمإ لك نورُخسي ةجنرفلا هيف ناك يذلا
 الإ مهل قبي ملو اهيف نيملسملا ةلود تلادو سلدنألا ترداغ دق نيملسملا لولف تناك ىتح يهتني نأ
 . ءاثرلاو ءاكبلا

 فالتخا عم اهسفن فورظلل ضرّعتو اًيرقت اهسفن لحارملاب ناقلبلا يف يمالسإلا مكحلا رم دقو
 نع فارحنإلا : يف تلثمتو اًبيرقت ةدحاو تناك مدهلا لماوع نأ ديب . لاوحألا نيابتو رصعلا ةعيبط يف
 لامو « نامألاو نمألا ةمعن ةيعرلا تدقفف ةلادعلا نازيم لالتخا مث نمو « فينحلا نيدلا ءىدابم
 ماكحلا دقفو ةوشرلا ترشتناف مهمه غلبم ايندلا تحبصأو ؛ ءاخرلاو ةعدلا ىلإ ةلودلا وفظومو ماكحلا
 نيب ةصاخخو درمتلاو ةروثلا ىلإ مكحلاو بصانملا يف نيعماطلا عجش امم مهل سانلا مارتحاو مهتبيه
 تاروثلاب العتشم اًنوتأ نافلبلا حبصأ ىتح يرجهلا رشع يداحلا نرقلا فصتتني ملو « ةينارصنلا رصانعلا
 ىعست  ايسورو اسمنلا ةصاخو  ةيبوروألا لودلا هيف تناك يذلا هسفن تقولا يف « هيف نكر لك يف
 باطخلا هيلإ هجوي نأ ينامثعلا ناطلسلا نم بلطي اسمنلا كلم وه اهو ةريبك تايروطاربما نيوكتل
 ىعدتو ثاروثلا نارين يكذت تأدبو ناقلبلا يف فقوملا لالغتسا لودلا هذه تنسحأف (رصيق) بقلب
 ةلودلا ترطضا ىتح تافلاحتم ىرخأو ىدارف ةرات ةيلاوتملا اهتابرض هيجوت عم ىراصنلل اهتيامح
 ناكو . ناقلبلا يف ينامثعلا مكحلل ةياهنلا ةيادب تناكو (ه١١٠١١) ةجفولراق ةدهاعم عيقوتل ةينامثعلا
 ام ىلع عارصلا ءاكذإ يف (ديدج ًالماع ايلاطيإو اسنرفو ارتلجنإ لثم ةثيدحلا ةيرامعتسالا لودلا روهظ

 فش
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 نوعلا ميدقتو راوثلا ةيامح يعّدت يتلا لودلا تدازو ناقلبلا يف « ضيرملا لجرلا ١ ةكرت هيلع اوقلطأ

 نادغبلاو قالفألا لالقتسا نالعإو « ه1177/8 ماع دوسألا لبجلا درمت ناكف ؛ مهل يونعملاو يداملا

 ليحرب اًناذيإ ناك كلذ لك نانريلا مث ١ ه181١ ماع تيركو برصلا ةروث مث « ماعلا سفن يف

 اهل وعدن يتلاو ةيقرشلا ابوروأ يف مويلا اهارن يتلا تايلقألا الإ مهنم قبي ملو ناقلبلا نع نيملسملا

 . اينابلأو اينودقمو كسرهلاو ةنسوبلا يف دومصلاب

 يتلا ةثاغتسالا لئاسر يف لثمتت نامثع لآ نيطالسو سلدنألا يملسم نيب ةقيثو ةقالع كانه (4)

 هنباو (ه85/ ىلوت) حتافلا دمحم ناطلسلاب نودجنتسي اوثعب ذإ : مهيلإ سلدنألا اوملسم اهب ثعب

 يناثلا ميلس ناطلسلا ىلإ تلصو يتلا كلت مهل ةثاغتسا رخآ تناكو *”(ه88“ : ىلوت) يناثلا ديزياب

 حتنفب هيلع هللا نمي ىتح هولهمي نأ اًبلاط مهيلع دّرف صربق حتفل ةدعلا دعي ناك يذلا « (ه91/5 ىلوت)
 ن0 2
 . صربق

 ةدع انمامأ يلجنت ابوروأ يقرش يفو سلدنألا يف نيملسملا خيراتل عيرسلا ضرعلا اذه نمو

 مأ كرت اوناكأ ءاوس  نيملسملا لكل اًكرتشم اًثارت هنوك نع الضف سلدنألا خيرات نأ : اهالوأ :قئاقح

 . ةبرجتلا يف هباشتلا ثيح نم ةينامثعلا ةلودلا خيراتو ثارتلا اذه خيرات عم ةصاخ ةقالع لثمي  اًيرع

 يرجهلا ثلاثلا نرقلا رخاوأ يهو ةساردلا عوضوم ةيبدألا لامعألا اهيف ترهظ يتلا ةرتفلا نأ : اهيناثو

 . ناقلبلا يف ةيمالسإلا ندملا طقاست دهشت تناك

 : بدألا يف خيراتلا ماهلتسا

 نرقلا رخاوأ عم ةينامثعلا ةلودلا يف ةيعامتجالاو ةيداصتقالاو ةيسايسلا عاضوألا تدرت فيك انبأر

 ىلع مئازه ىلإ ةلودلا تاراصتنا تلوحت يدرتلا اذهل ةجيتنو « رشع ثلاثلا لئاوأو رشع يناثلا

 ةيحالصإلا تالواحملا ثأدب انه نمو « رايهنإلا بابسأل جالع نم دبال ناكو « ةيبوروألا تاهبجلا

 (ه116١ ١1119 يناثلا دومحم ناطلسلا ىضقف ؛ تالواحملا هذه ىلوأ وه شيجلا حالصإ ناكو

 تلقتنا مث « ةثيدحلا ةيركسعلا ءىدابملا ىلع بردم مظنم شيج هلحم لحيل ةيراشكنإلا شيج ىلع

 ملو ء ه104١ يف تاميظنتلا موسرم ديمحلا دبع ناطلسلا ردصأف نيناوقلا ىلإ ةيحالصإلا تالواحملا

 نأ دعب اميسالو بدألاو ركفلا ةحاس ىلع سكعنا لب ةلودلا لاجر ىلع اًركح حالصإلا يف ريكفتلا نكي

 ةيسنرفلا ةروثلا تافلؤم اوأرق نيذلا ءابدألاو نيفقثملا ناهذأ ىلإ ةيبوروألا ءارآلاو راكفألا ترست

 .5١9ص. جم ' ةرهاقلا) , ةيئامثعلا ةلودلا « يوانشلا زيزعلا دبع 2(

 ,. 409 ص ١جع نودي « نوديرف تآشنم « نوديرف دمحأ 0(
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 ءدس م ل هم دب هم مح همم ممم هع همم ع جم هع عرب همم هع مع همم هع ع م همس همس همم همع هع هم هع عمم ثيدحلا يكرتلا بدألا يف سلدنألا

 نم ناكو ةيسايسلاو ةيركفلا ةايحلا يف بيرغتلا ةكرح ترهظ انه نمو « عاو ريغ ارئأت اهب اورثأتو

 ىلإ اًضيأ ىدأو « تاهاجتإلاو تارايتلا ددعت ىلإ ىدأ امم ؛ ةيمالسإلا لعفلا دودر اهل رهظي نأ يعيبطلا

 ةيسايسلا مهراكفأل اوعدي نأ مهسفنأ ىلع اولآو 'عمتجملل نفلا» أدبم اونبت ءابدألا نم طهر ررهظ

 موسرملا ىلإ ةبسن «تاميظنتلا دهع» ءابدأب ءالؤه فرعو ةيبدألا مهتاعادبإ لالخ نم ةيعامتجالاو

 ةياورلا لثم ةثيدحلا ةيبدألا عاونألا ىلع ءابدألا ءالؤه فّرعت ةثادح نم مغرلا ىلعو . روكذملا

 وأ يئاور راطإ يف خيراتلا ةجلاعم تناكو اهرطأ يف مهراكفأ ةغايص يف اوحجن دقف ؛ ةيحرسملاو

 . تاميظنتلا ليج اهب زيمت يتلا تالواحملا هذه نم يحرسم

 مايألاو ريسلا امف « ةماع ةيمالسإلا بادآلا ىلع اًبيرغ بدألا يف خيراتلا ماهلتسا نكي مل عقاولا يف
 داور نأ كلذ ىلإ فضأ « يبدأ راطإ يف خيراتلا ةجلاعم بورض نم برض الإ يبرعلا بدألا يف

 مهسأر ىلعو ةيخيراتلا ةياورلا ةباتكب نيفوغش اوناك « اهب نيرثأتم داورلا ءالؤه ناك يتلا ةيسنامورلا
 اهنم : ةدع فادهأ ىلإ فدهي امنإ يبدألا هلمعل اراطإ خيراتلا دمتعي ذإ بيدألاو . ساميد ردنسكلأ

 نأ اهنمو .2" يبرعلا بدألا يف '*”ناديز يجروج لعف امك خيراتلا ةعلاطم يف هبيغرتو ءىراقلا فيقثت
 تالكشم يف ضوخلا عيطتسي ال نيح اميسالو ةيضاملا خيراتلا ثادحأ ىلع رضاحلا تالكشم سكعي

 اضيأ فادهألا هذه نمو « يخيراتلا طاقسإلا نوثدحملا داقنلا هيلع قلطي ام اذهو ةرشابم رضاحلا

 رييغتلا ىلإ ةوعدلا اهنمو « اهدهع قباس يف ةمألا داجمأ ءايحإ قيرط نع ينطولا سحلا عابشإ ةلواحم
 ناوتي ملو « بيدألا هدشني امب فصنت يتلا ثادحألاو تايصخشلا ريوصت قيرط نع عاضوألا حالصإو
 خرؤملل (ه7857١) «ينشلك ميهاربإ» ةيحرسم ترهظف يبدألا عونلا اذهب ةدافتسالا نع تاميظنتلا ءابدأ
 جلاعو . لوألا ميلس ناطلسلا تاحوتف اهعوضوم ناكو (ه785١ :ت) يدنفأ هللا ريخ فورعملا

 يتلا (ه1185١) «يمزج» ةياور لالخ نم ةيمالسإلا ةدحولا عوضوم (ه1107١:ت) لامك قمان بيدألا

 هسفن بتاكلا دسجو . يرجهلا رشاعلا نرقلا يف ةيسرافلا ةينامثعلا بورحلا لالخ اهئادحأ تراد

 نيدلا لالج» ةيحرسم يف لوغملا دض هحافكو هتالوطب روصو هاشمزراوخ نيدلا لالج ةيصخش
 امع ريبعتلل اراطإ يخيراتلا ثدحلا نودمتعي ليجلا اذه ءابدأ أدب اذكهو . (ه1:) «هاشمزراوخ

 نأ كشالو . هنوشيعي يذلا مهعقاو هيلع نوطقسي وأ ءىدابم نم نرقنتعي وأ راكفأ نم هيلإ نوداني
 ىلع اهطاقسإ ديري يتلا ةيخيراتلا ةعقاولا يقتني نأ هل فادهألا هذه لثم قيقحتل ىعسي ذإ بيدألا
 نع جورخلا نود كلذ لك . ءىدابم نم هنع ريبعتلا ديري ام دسجت يتلا ةيخيراتلا ةيصخشلا وأ ؛هرضاح
 . ةيوناثلا ثادحألاو تايصخشلا دودح يف الإ يخيراتلا عقاولا راطإ

 مهريوصت يف هزومرو يمالسإلا خيراتلا ثادحأ هيوشت يف ةجضاو ترهظ . ىرخأ اًقادهأ ةيصخشلا هذهل ناك نإو »0
 .( ريرحتلا ةنجل ). نييقيقح ال نييلمخم لاطبأب

 .68 ص ١ (م191/ا/ ؛ ةرهاقلا) « « ةثلاثلا ةعبطلا , ةثيدحلا ةيبرعلا ةياورلا روطت ءردب هط نسحملا دبع دمحم 07
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 تاءاطعلاو تابلقتلا نم نورق : سلدنألا 2-2-2-2 ع

 : تاميظنتلا بدأ يف سلدنألا خبرات

 ةيكرتلا خيراتلا بتك يف يمالسإلا خيراتلا نمض دري ناك ةيمالسإلا سلدنألا خيرات نأ كشال
 مهخيراوت نوأدبي اوناكف خيراتلا ةباتك يف ةيمالسإلا ةسردملا راثآ اوفتقا دق كرتلا نأ اميسالو ةميدقلا
 ىلإ اولصي ىتح هلل دمحم انديس نيلسرملاو ءايبنألا متاح مث لسرلاو ءايبنألا مث مالسلا هيلع مدآ ركذب
 دهع يف الإ سلدنألا ركذب درفنا اًباتك رن مل نكلو . ةيمالسإلا لودلا لكب ارورم نامثع لآ خيرات
 ودرايفل (ه11715) «سلدنألا خيرات» ةيسنرفلا نع (ه598١ :ت) اشاب ايض مجرت نيح تاميظنتلا

 مساب هفئص يذلا ةيرعشلا تاراتخملا باتك يف اًناكم سلدنألا ءارعشل هسفن بتاكلا درفأ دقو 0
 ريثكل اعوضوم حبصأ دقو سلدنألا خيرات اندجو يحرسملا بدألا ىلإ انلقتنا اذإف . (ه151١) تابارخ

 خيراتب ديدجتلا داور مامتها رس ولجي ام زربن نأ نيلواحم اهضعب يلي اميف ضرعنسو تايحرسملا نم
 . ثحبلا ةمدقم يف اهانرثأ يتلا تالؤاستلا نع ةباجإ مدقن نأو « سلدنألا

 : (ه111؟1751-19/) يماس نيدلا سمش ١

 ىلع اتحتفت هينيع لعلو « ناقلبلا بلق ايناي يف يلوألا هميلعت ىقلتو يماس نيدلا سمش دلو
 لودلا اهمظنت تناك يننلا ةيلاوتملا ةيبيلصلا تالمحلاو نوملسملا اهل ضرعتي ناك يتلا ةدابإلا تالمح
 مامأ ًالثام ناك ناقلبلا يف سآم نم هآر ام نأ يف كشن ال كلذلو « ايسورو اسمنلا اهسأر ىلعو ىربكلا
 خيرات اهلالخ نم جلاع يتلا ةيحرسملل يماردلا ءانبلا تلّكش يتلا ةيخيراتلا ثادحألا يقتني وهو هينيع
 ؛ نزحلاو ىسألاب ةمعفم ةيثرم لكش يف سلدنألا يف ثادحألا هذهل هريوصت ءاج مث نمو « سلدنألا

 ةلاتشق عالق ىدحإ يف نيملسملا لولف راصح ءانثأ رودت (ه197١) «ىيحي يديس؛ هتيحرسم ثادحأف

 اوتاي ىتح مهشطعو مهعوج دتشاو « هغلبم سأيلا مهنم غلبف نيملسملا ىلع قانخلا ةجنرفلا قّيض نيح
 نولوقيف اعوج توملا نم ءاسنلاو لافطألا ذقنيف ءادعألل ةعلقلا ملسي نأ ىيحي يديس مهدئاقل نولسوتي

 : سأي يف

 . انلامآ غلبم نطولا ليبس يف ةداهشلا تناك »

 , ةمعنلا هذه نم انمرحف لحي نأ ىبأ انلجأ نكلو
 , لاحلا يذه ىلع انحبصأ

 , نينألا الإ ءاسنلاو لافطألا نم عمست ال كنإ

 « نيزحلا مه اكب لمحتت دعت مل انبولقو
 , دئاقلا اهيأ ارفع. قافراي انل ارحمسا

 ليال



 عد ضو هدد دو لوو د32 تا وموال نتن هنا ةيوستا دودج ثيدحلا يكرتلا بدألا يف سلدنألا

 اعوج نوتومي اوداك دقف انءاسنو انلافطأ محراو انمحرا

 . ””«ءادعألل ةعلقلا كميلست ىلع ةفقوتم مهتايحو

 ءادعألا هيلع رئاكت نأ ىلإ مواقي لظو ءادعألل هتعلق حبتافم ملسي نأ ىبأي عاجشلا دئاقلا نكلو

 دهاجملا اهبيطخب هتنبا يقتلت كلذك راصحلا لنم ةدوقفم تناك يتلا هتنبا ىلع روثعلاب هئفاكي فلؤملا

 . نوردي ال ثيح ىلإ سلدنألا ضرأ عيمجلا رداغيو اجوزتيف

 : (م19117/-14651) ناخخارط دماح قحلا دبع

 خيرات لوانت يفو ةماع ةفصب حرسملا لاجم يف امدقت رثكأ تاوطخ دماح قحلا دبع اطخ دقو

 الإ ةيموقلا هذه هل يتأتت نلو « اًيموق حرسملا نوكي نأ ىلإ اعد نيح كلذو ةصاخ ةفصب سلدنألا

 خيراتب فلؤملا ةقالع ىلع جّرعن نأ لبق نكلو ٠ يمالسإلا خيراتلا وه كرتلا خيراتو « خيراتلا ماهلتساب

 ةلصتملا لوبناتسا تاتويب نم تيب يف أشن دقف ؛ ةيتاذلا هتريس ىلع ةلالطإلا نم صانم ال سلدنألا

 يدنفأ هللا ريخ وهف هوبأ امأ « يناثلا دومحم ناطلسلل صاخلا بيبطلا هيبأل هدج ناكو « بدألاو ملعلاب

 يذلا دماح قحلا دبع نأ يأ. اهركذ قباسلا ةيخيراتلا ةيحرسملا بحاصو نيفورعملا نيخرؤملا نم

 ةيحان نم حرسملاو ةيحان نم خيراتلاب ةلصلا قيصل ناك « ثيدحلا يكرتلا رعشلا ريمأ بقلب فرع
 يسامولبدلا لمعلا يف هلاوجت ءانثأ ةبرغلاب هساسحإ ةجيتن تءاج دقف سلدنألا خيراتب هتقالع امأ ءىرخأ

 : «قراط» ةيحرسمل ةيناثلا ةعبطلل هتمدقم نم كلذ فشتسنو ةينامثعلا ةلودلا تارافسب

 , اًازمو ًاركف يمالسإ ريغ دلب يف اهتبتك ؛ ةيمالسإلا قالخألل ديجمتو ةيمالسإلا داجمألل ريوصت يه»
 يف اشاب دمحأو هئفلب يف اشاب نامثع تاراصتنا تناكو سبراب يف ةينامثعلا ةرافسلل اًبتاك تنك نيح اهتبتك

 . '”«ينامثعلا خيراتلا داجمأ ىلإ (داجمأ فيضت رلكيدك

 ه1965١ ماع راغلبلا دض نادئاقلا اهزرحأ يتلا ةيئزجلا تاراصتنالا نع ءابنألا هذه ثءاج اذكهو

 اميسالو يسفنلا لداعتلا نم اعون ققحي نأ دارأف سلدنألا يف ةيمالسإلا داجمألا فلاسب رعاشلا ركذتل

 . «اًجازمو اركف ةيمالسإ ريغ» اهنأب اهفصو يتلا دلبلا كلت يف ةبرغلاب هساسحإ انفضأ اذإ

 . 13ص ٠ (ها197١ «, لوبناتسا) « ىهححي يديس ( يماس نيدلا سمش 6

 : ةثيدحلا ةيكرتلا فورحلاب رشنو قيقحت : قراط « ناخرط دماح قحلا ديع (4)
 12001 818001001010, '[هعللع, 1كامصطانل, 1975, ةءاك
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 تاءاطعلاو تابلقتلا نسم نورق : سئدنألا 2

 : اهطوقس ىلإ اهحتف نم اءدب هتايحرسم نم سمخ يف سلدنألا خيرات دماح قحلا دبع مهلتسا دقو
 («ىسوم نبأ» ةيحرسم يف فشكو (ه191١) «قراط» ةيحرسم يف هجئاتنو حتفلا تامدقم روصف

 نب ىسوم داعبإ اهنع جتنو يومألا رصقلا يف كاحت تناك يتلا سئاسدلاو تارماؤملا نع (ه1)

 يف ضرع مث (م1885) (رزت» ةيحرسم يف لخادلا نمحرلا دبع ةيصخش دّسجو « سلدنألا نع ريصن
 ةموكحلا دسج يف رخنت تأدب يتلا لالحنالاو فعضلا لماوع (ه0١*7) «ريغصلا هللادبع» ةيحرسم

 ءانثأ سلدنألا تاريمأ ىدحإ ةلوطب روص (م1851/) ؛«ةفيظن» ةيحرسم يفو . سلدنألا يف ةيمالسإلا

 . ةميزهلا مغر ةعاجشلا اهتفقوو ةيمالسإلا عالقلا ىدحإ ةجنرفلا راصح

 يكل.« رزت » و ©« قراط  يتيحرسم ءارقتساب يفتكنس لب اعيمج اهضرعل لاجملا عستي الو
 : هفادهأو بتاكلا ركف اهنم صلختسن

 يذلا راوحلا نم مهفنو « ريصن نب ىسوم تنب ءارهزو دايز نب قراط نيب بح ةصق بئاكلا جسن

 ىلع بجاولا رثؤي داهجلاو حتفلل هسفن بهو دقو اًقراط نكلو جاوزلا كشو ىلع امهنأ امهئيب رودي

 : يلاتلا راوحلا نم همهفن ام اذهو هتبيطخ هاجت هتفطاع

 ! ادغ بهاذ كنأ ةيناث يل لوقتل تثج : ءارهز

 يننإ ... مامألا ىلإ قلطني يكل تاوطخ فلخلا ىلإ عجري نم لثم كنع يداعتباو يباهذ نإ : قراط

 . كل يبح ةقيقح فرع يبأ نأ ةدكأتم انأ : ءارهز

 نم برلقلا ثيدح فرع مث نمو ؛ لاحلا ناسل نم ً(رومأ مهفي نأ ىلع رطف يذلا يبرعلا ءاكذ هنإ : قراط

 . نويعلا تارظن

 سلدنألا ىلإ بهاذ كنإ دايز نبا اي هاوأ ؟ كقارفب يل لبق ال هنأ يردت الأ , كلذك رمألا ناك اذإ : ءارهز

 . رخآلا ملاعلا يف انأ نوكأس نيح يف كانه نم انتبطخ ةيده يل لسرتل

 . بحلا رعاشم قوفت ةرامإلا ماهم نإ ةزيزعلا يتلفطاي ( ةبوعصب هسفن كلامتي) : قراط

 . ءافولا ميدع تنأ مك ؟ دجملا ليبس يف يب يحضت له : ءارهز

 ةعفر ليبس يف كب يحضأ انأ . ءابرلا الإ ةريثك ٌءايشأ فرعأو ؛ بذكلا فرعأ ال يبرع انأ : قراط

 . 210... مالسإلا
 2 2 2 ب ريب يبي يبي بتل

 . 70 2 ١5 ص ءاهسفن ةيحرسملا )٠١(
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 هع 2 د0 لدور ال و ولان نامت لدار راع لو نيو 307 دقن دوت درا لوعة دتم ثيدحلا يكرتلا بدألا يف سلدنألا

 ةيبرعلا قالخألل اًجذومن دايز نب قراط ةيصخش يف دسج فلؤملا نأ ةيادبلا ذنم كردن اذكهو
 فرعي ال يذلا قداصلا وهو « ةفطاعلا ىلع بجاولا بلغي يذلا حومطلا دئاقلل لاثم وهف ؛ ةيمالسإلا

 ناجيتلا ىريو اينابسإ كولم نئازخ لدي نيح هئنيع فرطت ال ايندلا ضرع يف دهازلا وهو ءايرلا
 لعفنس اذام١: لوقيف « ةمينغلا نم هبيصن لخأي نأ هتداق دحأ هوعديو راصبألا فطخت رهاوجب ةعصرملا
 ...2١0 ةفيلخلا ىلإ لسرت فوسف ناجيقلا امأ كلملا ةثرو ىلإ داعيس ةميق يذ ءيش لك ؛ راجحأب

 رورغلا ىمعأ دقف ناجيتلا هذه باحصأ لثم نكت ال١ : ًالئاق هسفنن بطاخيو ناجيتلا مامأ فقي مث

 نيأ ضعبلا مهضعب نم اومقتنيل اوشاع مهلك ؛ هزجعو ناسنإلا فعض اوكردي ملو هتوشن يف اوشاعف مهرئاصب
 بقلب هبطاخي ةجنرفلا دحأ وه اهف عضاوتلل لاثم دايز نب قراطو .'1«نيرباغ اعيمج اولو دقل نآلا مه
 لودلا نأ ىلإ اًضيأ ةراشإ اذه يفو '١"'«ةرمآلا يه اندنع ةعيرشلاف ارمآ تسل انأ» : هلوقب دريف رمآلا
 بتاكلا عدي مل وحنلا اذه ىلعو . ءارغلا ةعيرشلا قيبطت لضفب تحجن امنإ اهدهع قباس يف ةيمالسإلا

 يف اهرفاوت ةرورض ىري وأ اهيلإ وعدي ناك يتلا ءىدابملا لك دايز نب قراط اهيف قطنتساو الإ ةصرف
 قراط يطعي رخآ عضوم يفو .”١ مهملظ نع اولختي نأ ماكحلا اعد هناسل ىلعو « ملسملا مكاحلا
 ىلع بتاكلا اهافضأ يتلا تافصلا ركذ نع ثيدحلا انب لوطيو ؛ ةيرحلا ىنعم يف اًسرد هدوئجل
 190: ملسم دئاق لكل اًجذومن نوكتل دايز نب قراط ةيصخش

 ملاع يف ةايحلاو يمالسإلا عمتجملا يف ةايحلا نيب تانراقملاب صغت كلذ دعب ةيحرسملاو

 ىلع هلالخن نم فرعتن ريصن نب ىسوم تنب ءارهز نيبو قيردور ةلمرأ ةكلملا نيب راوح روديف «ةجنرفلا
 نب زيزعلا دبع برضيو .7"2مالسإلا يف مارتحا نم هب ىظحت امو اهلئامشو ةملسملا ةأرملا تافص
 ىلإ مدقت نيح كلذو « هايابس نم تناك ول ىتح ةأرملل ملسملا مارتحا ىلع اًيلمع ًالاثم ريصن نب ىسوم
 نأ بتاكلا ىسني الو « اهل مدقتي نأ لبق اهيأر فرعيل ءاطسولا اهل لسرأو ةجوزك اهدي بلطي ةكلملا
 قالخألا يف حدم ةديصق اهنإ ١ : اهيف لاق يذلا دقانلا غلابي مل كلذلو « مالسإلا يف ةلادعلاب ديشي
 .©2هةيمالسإلا

 )١١( ص . قباسلا عجرملا 59 .
 : 55 ص . هسفن عجرملا 000

 . 684 ص , هسفن عجرملا قدر

 كا ص٠ هسفن عجرملا 2050

 ةرخآلا ىدامج ٠ ضايرلا . لصيفلا . ؛ةيمالسإلا بادآلا يف سلدنألا :١ لاقم : رظنأ ليصافتلا نم ديزمل )١5(
 , 197 ددع فالؤلال

 )١11( اهدعب امو 4 ص « ةيحرسملا سفن .

 ملاط]لاا مج, م1161 11خئ041, منع ةقاع 1مل 0[1ءطازنهكأر 1ةاةهانانا, 1976, 2. 211

4 



 تاءاطعلاو تابلقتلا نسم نورق 5 سلدنألا 2 د هزم هدو وو داك ل تندم د لا د8 ماد اوت هو داط و 2 هاو قع هما انكم

 ريثكلا اهباش دقف « ةمدقتملا جذامنلا هذه لثم يف رصانعلا لماكتم اًيحرسم انف دجن نأ بعصلا نمو
 مادعناو ككفتلا لثم ؛ يكرتلا بدألا يف ىلوألا براجتلا نم اهتاليثم تباش يتلا روصقلا هجوأ نم

 ددعتو تايصخشلا ةرثك نع ًالضف اذه انايحأ تاحفص ةدع غلبت يتلا تاراوحلا لوطو « طبارتلا

 . ثادحألا

 يف يلخاد عارص لوح رودي اهعوضومف «قراط» ةيحرسم نم اجضن رثكأ «رزت» ةيحرسم دعتو

 نكي مل هبعش نكلو ةينابسإ ةاتفب بح فغش يذلا شيرق رقص وأ لخادلا نمحرلا دبع وهو لطبلا سفن
 ءاضرإ راتخاف هبعش يضري نأ وأ هاوه عيطي نأ نيب اعارص شاعف ةاتفلا هذه نم هجاوز نع ايضار

 مكاحلا راقوب اًضيأ ةاتفلا تبجعأو , اهلامج هرهبف «رزت» ةينابسإلا ةاتفلا ىأر دق مكاحلا اذه ناكو

 هنع دعبت نأ هءاس يذلا راشير ينابسإلا باشلا اهبيطخ نع دعبتو هيلإ ليمي اهبلق أدبف « هقلخ نسحو

 07 أدبو « اهيلع ةسواسقلا ِبَّلَأ ىتح مالسإلا تقنتعا رزت نأ فرع نأ امو . هبلق لعشت ةريغلا تأدبف

 نمحرلا دبع جاوز دض ةضراعملا تمن ىتح لخادلا نمحرلا دبع دضو اهدض اًضيأ نيملسملا بولق

 مكاحلا ىلإ اوبلطو لتقلا اهتبوقع ةمهت اهل اوقفلو لاقلاو ليقلا اهلوح رثك يتلا ةاتفلا هذه نم لخادلا

 . أطخ ىلع اوناك نإو ىتح هتيعر ةبغر ىلع لوزنلا الإ كلمي ملف هبلق ةبيبح يف لتقلا ذيفنت

 : )1486٠-1891( يجان ملعم لا

 شيعيل (اًيلاح ايراغلب يف) هنراف ىلإ | هرمع نم ةئماثلا يف وهو اهرداغ دقف لوبناتسا يف دلو هنأ مغر

 هنأ يأ (19 ةيدادعإلا ةسردملا ريدمل اًبئان هميلعت مامتإ | دعب لمع مث كانه هميلعت ىقلتيو هلاخ فنك يف

 ابورح رصاعو 2 ةيمالسإلا دالبلا طقاست بثك نع ىأرف ناقلبلا يف هبابش ينس ضعبو هتلوفط ىضمأ

 ا انلق اذإ ةقيقحلا ودعن نل مث نمو . كانه نبيلاصفنالاو ةلودلا نيب ةديدع

 رثكأ اهنإ : اضيأ لوقلا نكميو 2 هرضاح ىلع يضاملا طاقسإ الإ يه ام (ه144١) «ناسغ يبأ نبا

 يف مالسإلا رجف روصي علطمب اهلهتسا دقف عوضوملاو ةجلاعملا ثيح نم اميسالو اهقباوس نم اجضن
 : ةمركملا ةكم

 ٠ شيرق نم رونلا غزب

 « مالظلا رتس قشف رشتناو

 : باتك يف اهل صخلم ىلع اندمتعاف ةيحرسملا صن ىلع عالطإلا انل حتي مل (18)

 مق ملت 51187 1181/81/5, 'آادملع 10 طارسأا 0 1ةامسطانا, 1957, ة,

 اف تخفخال, 5188511 113314, ةدمألع! هعمل 1:0طلإقا 58502ااتعان, [ذاقصطانا, 1978, م. 4 (19)

 ضرك



 ا وول ارا اا ورا ماا اصح تال يع وص ثيدحلا يكرتلا بدألا يف سلدنألا

 , ءاضولا هجرلا بحاص لطأو

 . '""”راونألا علطم هنإ , بولقلا ىلع ىلوتساف

 : ةيلهاجلا مالظ ىلع ىضقف ةيبرعلا ةريزجلا عوبر يف مالسإلا رون رشتنا مث

 , سلدنألا ءاجرأ لمشف رونلا اذه لقتنا ام ناعرسو

 . تاملظلا ةحفص ترطناو لهجلا ةيآ ىحمف رايدلا كلت لهأ ىلع رونلا سكعناو

 . "10 .السإلا ةلعش نيلماح ىدهلا قيرط ىلع ءاملعلا راس نيح مالسإلا رون رشتنا ملعلاب

 , اينابسإ عوبر قوف رصنلا تايار ثفرفر ىتح ًاليوط ضمي ملو

 . مهرصن ببسو نيحتافلا قيرط وه لدعلا ناكو

 : يمالسإلا مكحلا ثحت ةبطرق لاح رعاشلا روصي مث

 « ايندلا فراعم راد تناك لب بسحف ةكلمم ةمصاع نكت مل ١

 , ًاريدقت لضفلاو ملعلا باحصأ نوردقي اهزافلخف

 , ةبهروم يذ لك ىقترا مهتياعر تحتو
 .(10«نآلا انل اهعيبت تءاج يتلا ةفرعملاو ملعلا ابوروأ اهنع تاخأف

 تلاحأف ةمألا دسج يف يرشتست تأدب يتلا داسفلا لماوع نع اًفشاك سلدنألا خيرات رعاشلا عبتتيو

 : ًالهج اهملعو اًفعض اهتوق

 , لاحلا مدي مل نكلو»

 , رومألا ةرادإ تلتخاف

 ,رومألا يف دقعلاو لحلا لهأ عبط نم قوسفلاو ىرهلا عابتا حبصأو
 , دسجلا ىلع داسفلا تامالع ترهظ مث

 , عار وأ ريصن الب ملعلا لهأ عبصأو

 . "0 «يقرلاو حومطلا يف ةبغرلا سانلا دقفف

 . 4" نم :(ه1748 ٠ لوبناتسا) ؛ ناسغ يبأ نب ىسوم . يجان ملعم (؟١)
 . 0.4 ص ؛ هسّفن عجرملا )1١(

 5 4 ص ؛ هسفن عجرملا قفقفإ

 : ١١4 نص . هسفن عجرملا 00
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 تاءاطعلاو تابلقتلا نم نورق ٌ سئدنألا يك م و و ل لت يال و ع اد عدو تاج كب كامو ماو ع ف هاك ع اندم >2

 : ةقرفلاو مذرشتلا ءادوهو سلدنألا يف نيملسملا باصأ رخآ ءاد نع يجان ملعم فشكيو

 , دسجلا ةيقب يف ىرشتسا مث سأرلاب ضرملا أدب اذكه»

 , سوؤرلاب ةقرفلا حاير تفصع هتبغرو هاوه ريسأ ناسنإ لك حبصأ نيح
 2 كلم نكر لك يف ؛ كولملا ترثكو

 , 147( فئارط تاموكحلا تدغو

 نم نيملسملا لاح هيلإ تلصو ام ىدم ىلع لدي يذلا هسفن ىنعملا راركت نم رعاشلا لمي الو
 ماصتعالل مهوعديف هليج ءانبأ بطاخي هنأ ىلع ةحضاو ةلالد رارصإلاو راركتلا اذه يفو مهمذرشت ءارج
 : سلدنألا لهأ باصأ ام مهباصأ الإو هللا لبحب

 , مهئاوهأ ىرسأ ماكحلا حبصأ نيح»

 , ودعلا مامأ قيرطلا اولهسو اوفعضف نوملسملا قرفت

 , ةقرفتلل اًنمث تلاس ةئيرب ةيكز ءامد نم مك
 , ودعلا دي يف طقاستت ندملا تحارو
 ("*!« اهنع نيعفادملا مادقأ تحنرت نأ دعب

 قينفلاو + مهيلع برض املك راصحلاب رعشنف نيملسملا لاح هيلإ لآ ام يجان ملعم عم عباتنو

 دعاصتت مث ؛ ىرخألا ولت ةدحاولا مهيديأ نم بهذت يهو ندملا ىرن نيح مهريصم ءازإ قلقنو مهقيضب

 : ةسيرفلا طوقس نورظنتني لابجلا فلخ نوصبرتم مهو ءادعألا ىرن امنيح ةمزألا

 ٠ هفيس لحشي وهو بقرتي ودعلا وه اه»

 « ران ضرألا تلعتشا دقو ماقتنالا ةعاس رظتني

 ,مهبولق يف ةريغلا تتامو نيملسملا مئازع تراخ نأ دعب ءادعألا لفاحج تلخدو

 , نادلبلا تطقسو تواهت مث

 . "37« مالسالل لقعم رخآ ةطانرغ ىوس نيملسملل قبي ملو

 أدبت اهيفو ةطانرغ يف اورصوح ىتح سلدنألا يملسم مادقأ تحت نم ضرألا تلسنا اذكهو

 هدارأ يذلا « نازاغ يبأ نب ىسوم ةيحرسملا لطب وأ ةيروحملا ةيصخشلا رهظت انهف ؛ ةيحرسملا ثادحأ

 ١١-١١ ص ؛ قباسلا عجرملا 0(

 . هسفن عضوملا (16)
 . 1؟-١١1 ص .هسفن عجرملا )١1(

5": 



 اا ااا ا ا اح اا اا اا ا ا اا ام ا اا اا احا ااا اح ا ا نا ام ثيدحلا يكرتلا بدألا يف سلدنألا

 ةداقلا دقعف ٠ مهبارشو مهماعط دفنو « راصحلا مهب قاض نيح نيملسملل اًصلخمو اًذقنم فلؤملا

 نع قشنيو كلذ يف ريكفتلا درجم ضفر ىسوم نكلو « مالستسالا ىلإ هيف اوهتناو ىروشلل اسلجم

 « لاتقلا ناديم يف هتالوجو هتالوصو يداعألا دض ىسوم تاوزغ  فصولا ىلع ةردقم نم يتوأ امب

 تاقدو برحلا ىقيسوم اهيف عيشتو لاتقلا وج تايبدألا يف ثعبت يتلا ظافلألا رايتخاب نسحأ دقو

 , اًبراحم ةعلقلا نم جرخ املك ناكو

 , مهراصحو مهقوفت مغر يداعألاب ضرألا قيضت

 . 1" رانب ران مهلباق ران ةنيدملا يف اولعشأ املكو

 ءاجف ٠ عوضوملل ًالداعم نوكت ةينآرق تايآ هتايبأ نّمِضف ءامدقلا جهن جهني نأ رعاشلا سني ملو

 : ةيرعشلا ةروصلا هذه يف « تايداعلا ١ ةروسب

 « هسرفب لاجو لاص املكو

 ,4) « اًحبض تايداعلاو » ىنعم ىلع لد

 « ةيئزجلا هتاراصتنا مغرو « لاتقلا يف ةلاسبو ةعاجش نم هادبأ ام مغرف ارخأتم ءاج لطبلا نكلو

 لازامو « نيرصاحملاب ناكتفي شطعلاو عوجلاو . أوسأ ىلإ ءىيس نم ريست ةعلقلا لخاد رومألا تلازام

 حضاولا نمو 2 ةرملا هذه هدرفمب ةعلقلا نم اجراخ قلطناو ىسوم قطي ملف 2 ارطيسم مالستسالا ركف

 : تايبألا كلت يف لطبلا اذه ةياهن رعاشلا روصيو ةداهشلا هلمأ ةياغ نأ

 ١ ناسراف هنم برتقاو , ءادعألا نم طهر همامأ رهظ ,

 , هاغتبمو همسا نع هالأسف

 ٠ هاف حتفي مل بضفلا همجلأ دقو ىسوم نكلو

 , ةايحلا ةحفص هديب يوطي ناك دقف

 . 9 اًبرإ مهقزمف حيرجلا دسألا ةلمح مهيلع لمحو

 . ١١ص ' قباسلا عجرملا 27

 . هسفن عضوملا (1)
 .؟593586ص( هسفن عجرملا 0(
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 تاءاطعلاو تابلقتلا نم نورق : سلدنألا ا ا ا ا ا حا هدد سي دوم فرن دع

 يقلي نأ رثآف ؛ حرج دقو الإ عضوم هدسج يف قبي مل يذلا ىسوم ىلع ترثاكت ودعلا دونج نكلو
 . "'!«ءادعألا دي يف ًاريسأ عقي نأ ىلع ميلا يف هسفنب

 نم هدّبك امب هتمأل مقتنا هنأ نيرمأ ققح دقف ؛ هتمأل ديري ناك ام ققحي مل لطبلا نأ نم مغرلا ىلعو
 . ةداهشلا ةبترم يهو لاتقلا ناديم يف ةينمأ يه ةبترم لانو ءادعألل رئاسخ

 لعج امم ناقلبلا يف مهخيراتو سلدنألا يف نيملسملا خيرات نيب اهباشت كانه نأ انل نيتي : اريخأ
 يف ينامثعلا مكحلا ريصم ىلع فوخلا نورعشتسي  يرجهلا رشع يناثلا نرقلا يف  كارتألا ءابدألا

 : ةيلاتلا فادهألا قيقحت يف ًالمأ سلدنألا خيرات اوراثتساف ابوروأ

 . ةيمالسإلا تالوطبلاو داجمألا ءايحإ قيرط نع ةيموقلا تاذلاب ةقثلا ةداعإ ١

 . ةبقاعلا ءوس نم ريذحتلا

 نم بتاكلل هحيتي امب مهراكفأ نع ريبعتلل راطإ ريخ ةيحرسملا نف يف ءابدألا ءالؤه دجو دقو

 . يباطخلا

 يحولا عبنم سلدنألا تلازامف رصاعملا يكرتلا بدألا يف يسلدنألا عادبإلا ليس عطقني ملو

 ةلجم يف علاطنف اهلالطأ نم للط مامأ اوفقوف مهمادقأ مهتقاس املك ءارعشلاو ءابدألا نم ريثكل ماهلإلاو

 رصق ءاثر نم هسفن كلامتي مل يذلا (م1109- 1885) ياتنوق لامج تحدمل ًارعش آل 76 5ةضق4

 : امد رطقت يتلا تايبألا هذه لاقف هآر امدنع ءارمحلا

 , ةايحلاب ءولمم ًادسج كتماقب ولعت تنك نماي ثنأ»

 , كوربقي مل نكلو , ةايحلا كوبلس دقل معن

 , ةمألل اًظعاوو اًبيطخ مويلا فقت كنإ

 . "10 كردص نونكمب تحب ًاله ءابرغلا ناضحأ يف تيبي هانكرت اًبيبحاي

 الاس 7 ىمصمأ, ©. 17, ةوزخ 24, 21(

 نادر



 كاي اعدل و ا ثيدحلا يكرتلا بدألا يف سلدنألا

 نأ ةلجملا يف ركذ دقو 2*'يدنرلا ءاقبلا يبأ «ةينونا ل ةيرعش ةمجرت ال8101 1161.104 ةلجم رشئتو

 , هكردن مل امم ريثكلا اهريغو « اهانقس يتلا جذامنلا هذه ."17ه1819١ ماع ىلإ عجرت ةمجرتلا هذه

 2 تامزألا يف ةربعو اسورد اهيعدتست ةمألل يعمجلا نادجولا يف نكست سلدنألا نأ ىلع (دهاش فقت

 . تاذلاب ةقثلا ةدوع ىلإ ةجاحلاب تّسحأ املك اهداجمأب رخفتو « تاململا يف اهيكبتو

 . (ناصقن متام اذإ ءيش لكل ) : ةديصق دوصقملا (*)
 هللا لاس, ©.1, 5ةزئ1 31, لنص 2 0200
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 تاءاطعلاو تابلقتلا نم نورف : سلدنألا 21000000000 اا

 عجارملاو رداصملا

 :هط نسحملا دبع دمحم « ردب

 .م 1917 « فراعملا راد : ةرهاقلا « ”ط « ةثيدحلا ةيبرعلا ةياورلا روطت

 : نيدلا سمش « يماس

 .ها1١؟97 , (ن.د) : لوبناتسا « ىيحي ديس

 :زيزعلا دبع « يوانشلا

 .م1985-1985 « ةيرصملا ولجنألا ةبتكم : ةرهاقلا «ةينامثعلا ةلودلا

 : دماح قحلا دبع « ناخخرط

 . ه194١ « ن.د « لوبناتسا « ناسغ يبأ نب ىسوم « ملعم . يجان

 :حاتفلا دبع ديعس « روشاع

 .م 19681 « (ن .د) : ةرهاقلا « ةيبوروألا ةراضحلا ىلع برعلا لضف

 : ميهاربإ « يودعلا

 .م1984 « (ن . د) : ةرهاقلا « يمالسإلا ملاعلا خيرات

 : دمحأ « نوديرف

 . (ن.د) « نوديرف تآشنم

 :نيسح « سنؤم

 م1969 « (ن.د) : ةرهاقلا « سلدنألا رجف

 تلا ديعدتخت نوف

 (ةيمالسإلا دوعس نب دمحم مامالا ةعماج : ضايرلا ءابوروأ طسوو قرش يف مالسإلا راشتنإ

 . (عبطلا تحت) « ةيفارغجلا ةعوسوملا
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 00 ا ثيدحلا يكرتلا بدألا يف سلدنألا

 : ةيبنجألا رداصملا

 م4 عوط ةزتعت آع؟عض20 :
 "111غ 8ظلعطأتنهخأ آ0ءمواعتت, [ذاققطاتل, 7

 اتعأ 111 ع
 "1 ةقالع, [5[ةقطاتلو,

 ا!ةوعوملتلم 5عولأ اك عصف :
 مسمتلعاممعلتلع 20ءاازتةصغ 50210 عان, [ذاققهطاتل, 78.

 1 ةسومتسمم مذطصتعل ظمتشتلن :
 موزت '1انن1ع 80عط17ة, [كاةلقطانا, 6.

 آان 76 53م, 0. 17, 5/124.
 7علق العلتتت, 0.1, 53131, ظاكتنات 010.
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 ةاسأم ىده

 يدرألا بدألا يف سلدنألا طوقس





 تاءاطعلاو تابلقتلا نم نورق : سلدلألا 2-2-2-2 د لملم ع ل ل هس عام هس سم هس م

 يدرألا بدألا يف سلدنألا طوقس ةاسأعم ىدص

 (*هيهاربإ ديمحلا دبع ريمس :روتكدلا
 ثحبلا صلختسم

 يف نوملسملا اهب رم يتلا فورظلاب هبشأ اًقورظ نايحألا مظعم يف نوملسملا هجاو دنهلا يف
 خيرات قاروأ بيلقت يف تأدب :١ يزاجح ميسن يناتسكابلا بيدألا لوقي « ةنحملا ةلحرم يف سلدنألا
 امامت اوحسم دق نوملسملا ناك اذإ : ةيباهرإلا يئابساهم ةكرح ءامعز نم يكودنه لاق نيح سلدنألا
 «!؟دنهلا يف اذه ثدحياال اذاملف ةئس ةثامنامث رمتسا مكح دعب ضرأ قوف نم

 ىلع ءوضلا يقلت «تاالاقمو تاياورو دئاصق : ًارثنو ارعش ةعئار جذامنب يدرألا بدألا لفحيو

 يف مهناوخإب تّلح يتلا كلتك ةثراك مهب لحتال ىتح ةاجنلا قيرط ىلإ نيملسملا هجوتو اذه لك
 مل نأك خيراتلا ةحفص نم اوحسمو مهسفنأ مهاسنأف هللا ميلاعت مهنم ضعبلا ىسن نيذلا سلدنالا

 .اونوكي

 11158 2019/71 8ختمام 01 141151134 518115 111 ختم فلل ]ص خلمآل5 ثلا

 115 1112801 011 آن[ آ.111 61101

 ظن

 اد. ةدستع مطلنا طقساأل طخ

 ( م11

 آس اطع 1سلتقم داتطعمماتسعامأا, 384هداتسم 1عاأغ طع اعتق ععلزن 0 84دكات تك أه خل خت 31115 7617

 طك عملو. 1طتك زك 6ععوسسعر ائلكع 5مقنص, اطعأع ءمانصاجت ءهءعمعاتعمععل 8ةنداتسا لمطتتصس 1011 1

 مجقمإت عمطتسعم, لسعمع اطقأ نصع م05( 04 اطع آهلتقم معمواع ةنتط7ة6ع0 آكاقهنتت 08 36 1ةةقأ

 طعودم 10 200م 15 اعدعاطتمعو ام اطعأت 8ةئلك 01 ]1ع ذص ععمعتفل 50, 1غ 15 2011331 031 76 20177

 طم هم بعمأ امك ءنعع 01 اطع انة ععلزن 0[ طع ءما1]1ةمودع 08 8دواتست 51216 انت 5موتنق 02 أ

 اناعءوصب 78هىلعو, 201؟ءاق, ممعاضب ة10معال1اط 211 0061 «1عهانال ع 7115

 طعممع, طلق ةنالعاع 15 مةسقتتلا' اصاعملعل غ0 طتئعطلتعطخأ ةنل هدةس ما 6و ه1 [نىلد اثأ-

 هءوطتعع تطتعط طقم طععم عععمنلو مكس ءمععل طز اطع ءما13مدع 0 اطع 8دكاتنم تاع لص 5من

 3 يملعلا ثحبلا ةدامع 2 ةيمالسإلا دوعس نب دمحم مامإلا ةعماجب كراشم ذاتسأ « هاروتكد (*)
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 تاءاطعلاو تابلقتلا نم نورق : سلدنألا 2222-2-2 0-2 22 لح لس ا عع هس هس

 :طوقسلا نامز سلدنألاو دنهلا نم لك يف ةيسايسلا فورظلا هباشت

 نم هتطعأ ام اهنع عئمت الو , قاقحتسا نود ةمعن موق يطعت ال ةيهلإلا ةردقلا نأ ىلع خيراتلا دهشي

 لزن دقل «رمألا اذه ىلع يح لاثم سلدنألا يف مهنأش لاوزو نيملسملا نأش ةعفرو ؛ ببس نود ةمعن

 اهنأل اندالب ملاعلا دالب لك» : نأ هدنج ىلع نلعيل سلدنألا ءىطاش ىلع دايز نب قراط ملسملا دئاقلا

 اهؤاوضأ لازتال ةرينم ةراضح تعنص « نأشلا ةميظع ةمأ ةريصق ةرتف يف نوملسملا راصو !!«انبر دالب

 اهلهأ حار « سلدنألا ضرأ ىلع ةمألا هذه خيرات نم ماع ةثامنامث دعبو . . . نكلو « مويلا ىتح قربت

 ربعلاب ءيلمو نزحمو ملؤم باب وهو « كانه اهخيرات باوبأ نم باب رخآ ىلع ىسألا عومد نوفرزي
 اودقف نأ دعبف « لبقتسملا راطخأب مهؤبنت تناك فورظلاف « ةأجافم ثدح ام نكي ملو « سوردلاو

 لماك عالطا ىلع اوناك نيذلا نيملسملا عالق رخآ ةطانرغ تطقس « اهريغو ةلطيلطو ةيليبشإو ةبطرق

 نيدهاجملا نم ةئف نأ الإ « ةطانرغ طوقس دعب رهقلاو ملظلا اوشاعف « اوكرحتي ملو « مهئادعأ اياونب

 «يعامتجالا اهنايك عاض يتلا ةمألا ردق رييغت ىلع مهمزع ردقي ملو « داهجلا كراعم ضوخت « تقلطنا

 . مهودع نم هوساق امم رثكأ مهلهأ نم نيقفانملاو نيراّدغلا نم تاليولا نودهاجملا ىساقو

 دنهلا  ةيدنهلا ةراقلا هبش يف ةملسملا ةمألل حضرت اهنأ يف اهتيمهأ ةياكح « سلدنألا ةياكح

 لوقأ الو « اهلالظب يقلت سلدنألا ةياكحف « ًالبقتسم اهب ةقدحملا راطخألا - شيدالجنبو ناتسكابو

 ةثذاح تسيل يفرعلا نيهطتلا ماب: مزيلا تفرع لامعأ نم يرجي امو « اهضرعو دنهلا لوط يف « رركتت
 ةمآلا نيبف ٠ هل ةّدعلا دع ال اذه مغرو « ربّديو ططخيو « دحّنمو مّظنم رخآلا فرطلاف ؛ ةيضرع
 ةقادص دقعب نودانيو « فوفصلا نوللختي « دجاسملا يف نوفقي « نوريثك نوقفانمو نوريثك نورادغ

 قح اهلف ةيجمه ةيرثكأ ىتح تناك ولو « ةيرثكألا نأ نولوقي ممهلا فاعضو « مالسإلاو ةيكودنهلا نيب
 . ملاعلا ىلع بارخلاو رامدلا ترج يتلا ةيطارقميدلا مساب اذه يضميو « سانلا ةيقب ىلع ةموكحلا

 مهف « ديدح لك عطق ىلع اًضيأ مويلا ردقي نيملسملا ديدح نأ اوتبثأ ءافرش نودهاجم زرب دقل

 نيب ةكرعم اهنكلو رخآ شيجو شيج نيب وأ ةموكحو ةموكح نيب ةكرعم تسيل ةكرعملا نأ نوكردي
 يف مالسإلا ىلع ءاضقلا رفكلا اهيف لواحي ةمساح ةكرعم « ةايحلل نيتيرظن نيب « نيتراضح نيب « نيتمأ

 بعشلل حمسي مل اهماظن نأل ؛ دابآ رديح تعاض دقل « ةيناتسكابلا ةيدنهلا ةراقلا هبش ءاحنأ عيمج

 « ةملسم ةمأ ةكرعم ىلإ ةكرعملا تلوحت ريمشك يفو « داهج ةكرعم ىلإ ةكرعملا لوحي نأ ملسملا

 : دايز نب قراط ناسل ىلع لاق نيح لابقإ دمحم رعاشلا هنع ربع ام اذه )00(

 ام ياخ كلمهك امم كلم كلمره
 انبر كلم اهنأل اندالب ايندلا دالب لك

"01 



 اا اا ا ااا ا احا اس ا اا نانا ان يدرألا بدألا يف سلدنألا طوقس ةاسأم ىدص

 ةسرش ةمجه ريمشك يلاهأ ىلع مجهي اننامز دئانيدرف وه اهو « هلك يمالسإلا ملاعلا باوبأ تقدف

 رثأ ناك اذإ هنأ ةبصعتملا ةيكودنهلا يئاهبساهم ةعامج ءامعز دحأ نلعي امنيب « هلك ملاعلا اهرابخأ لقانتي

 ("'!؟ دنهلا يف اذه ثدحي ال اذاملف نورق ةينامث اهومكح نأ دعب ىحمنا دق اينابسإ يف نيملسملا

 تالواحم تأدبو « يكودنهلا ينمهربلا رامعتسالا تيرفع رهظو م956١ ماع ةكرعم تأدبو

 ثداوحب يهتنت ال ممألا نأ ةقيقحلاو « دنهلا ءاجرأ نع سلدنألا يملسمل ىرج ام ةداعإل ةيبيردت

 ةديقعلا ساسأ ىلع مئاقلا يعامتجالا اهساسحإ عيضي نيح كلهت ممألا لب ةفدصلا ضحمب وأ ةيضرع

 امنيب رداهلا جوملا هجو يف ةدماج ىقبت ةبلصلا روخصلا نإ « اهكسامت ديزتو ةمألا دحوت يتلا ةحيحصلا

 . اعيرس ةمعانلا لامرلا بحسنت

 حالملا يرنهب روهشملا يرنه ريمألا ركف ذنم ةيدنهلا ةراقلا هبش يملسم ىلإ هجوت تابرضلا تأدب
 ةدايق يف ””سلدنألا نم نيملسملا درط ىلوت يذلا انحوي كلملا نبا وهو (هها6/ م1456 : ت)

 اماجيد وكساف جرخف . هططخم ذيفنت لبق تام هنأ الإ « نيملسملا فاعضإ ىلإ فدهت ةيفشك تالمح

 ةراجتلا زكارم نم امهم ازكرم تناكو ه404 /1599 ةئس ويام يف ةيدنهلا توكيلاك ةنيدم ىلإ لصوو

 يف برعلا راجتلاب كتحاو ه 9١٠5 /م١٠6١ ةنس لاريك جرخ اماج يد دعبو « دنهلا يف ةيبرعلا

 يف (لاغتربلا) برغلا رّكف انه نمو « يلاغتربلا يراجتلا زكرملا هل اورمدف مهئفس ضعب رمّدو توكيلاك
 . 47 اهقيرط يف ةيبرع ةنيفس لك مطحت تحار اماج يد ةدايقب ةيركسع ةلمح دادعإ

 ةصقو « ةينارصنلا رشن فدهب دنهلا ىلإ اعيمج اوهجتاو نويسنرفلاو زيلجنإلاو نويدنلوهلا رهظ مث
 . ركذلا نع ىنغ يف ةيقرشلا دنهلا ةكرش

 نم وهو ””يدنهرس دمحأ خيشلا نإ ىتح دنهلا يف نيملسملا لاوحأ تروهدت ىرخأ ةيحان نمو
 وهو هلل دمحم عابتأ نإ هاتبيصم او» : لوقي ربكأ ناطلسلا طالب ءارمأ ىلإ بتك هنامز يف نيحلصملا

 . ثحبلا اذه نم ةياورلاب ةصاخلا تاحفصلا يف يزاجح- ميسنل نيهاش ةياور ةمدقم :رظنا (1)
 ىلع ءاضقلل ةينارصنلا رشن يف ةبغرلابو نيملسملا ةيهاركب عبشت دقو حيسملا عوسي ناسرف ىعدت ةفئاطل اسيئر ناك (1)

 . ؛١5 ص . دنهلا مالس خبرات ؛ رمنلا ُ ادبع : رظنا . مالسإلا

 نأ ابابلا نم بلط يذلا كاذنآ رصم مكاح يروغلا هوصنق نآطلسلاب اودجنتسا دنهلا لخاد برعلا نأ ىلإ انه ريشن (4)
 ىلإ لوصولاب يرصملا لوطسألا ماقو مهناودع يف اورمتسا نييلاغتربلا نكلو مهناودع نع فكلاب نييلاغتربلا رمأي
 شرحتو ةنايخلا فورظ نأ الإ ه5١41 م8١16 ماع توكيلاكب رابالام اوس مامأ نييلاغتربلا مزهر دنهلا

 . نييلاغتربلل وجلا الخف يرصملا لوطسألا ةدوع ىلإ ىدأ رصم يف كيلامملاب ميلس ناطلسلا
 يف روهالو قرشلا يف يلهد نيب عقت يتلا دنعرس ةدلب ىلإ بسني يدنه و هيقف يدئهرس دمحأ خيشلا (5)

 ماع دلو « يدنهرسلأ يقرافلا نيدب 7 رع درا ل دوا
 يتلا ةيحالصالا هتوعدب رهتشاو (ه5١١١ ىلوت) ريكناهج يلوغملا روطاربمألا مكح رصاعو م15 /مه ١

 .مها ناضمر م١191 ريمفون « رصم ةعبط . ” دلجم ؛ يمالسإلا سوماقلا :رظنا . ما1516ةراها 4
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 ت0 ا ا ا ا لا ا 0 0000101000بببب

 لوذخم قحلاو روصنم زراب لطابلا نإ ؛ نومركم مهؤادعأو مهدالب يف نوناهم ءابرغ ٠ نيملاعلا بوبحم
 يعرش مكحب ملسم لمع اذإ (ربكأ نامز) رايدلا هله يف رهدلا نم نيح نيملسملا ىلع ىتأ دقل .. روتسم

 ءادعألا نيملسملاب تمش دقل ؛ قح لكب ةعتمتم ةرح اهلك تانايدلا امنيب ٠ بذعيو ناهبو بقاعبو نجسي
 . 7«ةناهإو عيرجت لكل اًقده اوحبصأو مهنم اورخسو

 . اًئيش مهرمأ نم نوكلمي ال فاعض كولم بيزكنورا دعب ةيلوغملا ةلودلا شرع ىلع ىلاوتو
 ىلع ةردق اهل قبت ملو « ةايحلا زكرم ةلودلا دعت ملو بئاصملاو نتفلا ترثكو دالبلا لاوحأ تبرطضاو

 ذإ « ةرشابم ايناطيرب مكح يف دنهلا تلحخد نأ دعب ىربك ةاسأم اهدعب نوملسملا هجاوو « دالبلا هيجوت
 رجاهو ةمواقملا حور تفعضو مهلبقتسمو مهسفنأب ةقثلا اودقفو نيملسملا سوفن ىلإ سأيلا برست

 نولمعي ندملاو ىرقلا يف ةينارصنلا ةاعد قلطناو « ةيبرعلا ةريزجلا ىلإ نيدلا لاجرو ءاملعلا نم ريثك

 نيملسملا لالذإ يف اوأدبو « ةيمالسإلا ةعيرشلاو ةيمالسإلا ةديقعلا ىلع نوعنشيو « سانلا ريصنت ىلع

 انخسمو دنهلا لهأ نم تاوذلا انللذأ نحن» : ساردم يف زيلجنإلا ةاضقلا دحأ ستيول ملكيم رتسملا لوقي

 مهلعجنو مهيلع كحضن انك لب مهبهاذم رئاعش انرقو امو حاكنلا دوقعو دايعألا دعاوق انريغو مهتثارو نوناق

 بلسلاب دالبلا عيمج انبرخو مهتايالو عيمج انلخأو رتافدلا يف انروزو دجاسملا فاقوأ انذخأو ٠ ةبرخس

 . "”«ضرألا يف نوهيتي ةلذأ دنهلا لهأ ةزعأ انلعجو ةظهابلا بئارضلا مهيلع انضرفو لتقلاو بهنلاو

 نم نيذختم ةينارصنلا ىلإ مهنولوحيس زيلجنإلا نأ دنهلا لهأ نقيت دقل» : ناخ دمحأ ديس لوقيو

 . 40(م81919١ ماع ةعاجم يف مهءابآ اودقف نيذلا ىماتيلا عم اولعف امك كلذ ىلإ مهتليسو لالذإلاو عيوجتلا

 اذه انارأ يذلا انبرل ًادمح» : لاقو ه11174١ م1841 ماع يزيلجنإلا ناملربلا ءاضعأ دحأ فقوو

 . ""'«اهلك اهيلع حبسملا ملع فرفري نأ نكمأو ارتلجنإ ةرطيس ثحت دنهلا هيف تحبصأ يذلا مويلا

 ةروث دعب ةصاخو ١''نيملسملا عم زيلجنإلا تنعت نع تاياكحلاو صصقلاب ءيلم خيراتلاو

 مهسوؤر اومدقو يلوغملا كلملا ءانبأ اولتق نيح زيلجنإلا هلعف اّمع ةدحاو ةياكح اهنم ركذنو م1

 دالوأ نإ) : لاق رظنملا اذه عاجشلا كلملا ىأر نيحو ؛« هتدئام ىلع هولعجو هرطغ ءانإ يف هيلإ

 ك0

 . 7١و ١١ ص . اهروطتو دنهلا يف ةيمالسإلا ةوعدلا ءيودنلا نسحلا وبأ (1)
 . 1485 ص ١ نيملسملا خيرات ؛ رمنلا معنملا دبع 20

 .١6"5ص . هسفن عجرملا )00

 . ه8١ ص . هسفن عجرملا )0(

 دراودإ باتك زيلجنإلا عئاظف نع أرقاو ه0 أعرشن دقو «دنهلا وملسم» هباتك يف 787.177. ةةنهاعت رظنا )٠١(

 ٠ رخخآ؟لا ةجولا يأ 2ان تيلممج ةاقم 003 ستعل : ناوثنعب ساموت

 لذ



 ياك د كد داو واعسد هد هد عدم مدحت وتقل ممول اس هجوم دع معا يدرألا بدألا يف سلدنألا طوقس ةاسأم ىدص

 حادو (١١)(راصتنالاو رفظلا نع ةيانك) مههوجو ةرمحم مهئابآ ىلإ اذكه نوتأي لساوبلا نييروميتلا

 يف مهنأكو مهتيؤرب نوذذلتي نومئاق خيسلاو زيلجنإلا مهلوح نمو ًءايحأ نيملسملا نوقرحي زيلجنإلا

 مهنوكلدي وأ مهيلع اهنوطيخي مث ريزانخلا دولجب ءايحألا نيملسملا نوطيحي اوئاكو « ماع هزتنم
 هذهو .. رخآلاب ةشحافلا دحاولا لعفي نأ ىلع نوربجي امك « ءايحأ مهو مهنوقرحي مث اهموحشب

 زيلجنإلل مت دق رمألا ناك ىتح م11 ماع رخاوأ تأت ملو « زيلجنإلا ىراصنلا نيبج ىلع راع ةمصو

 هتوم لبقو لجرلا تامو امروب ةمصاع نوكنر ةنيدم ىلإ ينو يلهد يف رفظ هاش رداهب مكوحو دنهلا يف

 .'!!'هصألا رجحلا يكبي ارعش دشنأ

 مهس وهو ةيقرشلا دالبلا يف ةداع شيطي ال امهس ةيزيلجنإلا ةسايسلا قلطتو تاونسلا يضمتو
 ىلإ ةوعدلا ةرورضب ةكدانهلا نيينطولا ءامعزلا دحأ ةموكحلاو مكاحلا عنقأ دقف « داسفإلاو قيرفتلا

 ميظنتو « ةميدقلا مهتئايد ىلإ يمالسإلا نيدلا يف دالبلا لهأ نم لخد نم عاجرإو ةيكودنهلا ةنايدلا
 نسحو مهتسامحو نيملسملا قوفت رهظ دقف ؛ يبرح يموق ينيد ساسأ ىلع يكودنهلا بعشلا
 ةيضقلا نأل ؛ مهيديأ يف ةيسايسلا ةدايقلا تناكو (147«ريرحتتلا» ةكرحو '50(ةفالخلا» ةكرح يف مهميظنت
 ةنايدلاب ريشبتلاو ةوعدلا ترهظ انه نمو « ةفالخلا زكرمب لصنت ةيمالسإ ةيضق ريهامجلا ريثت تناك يتلا

 . 19 يبرح زارط ىلع ةكدانهلا ميظنتو ةيرآلاو ةيمهربلا

 , 0/14 ىتح ةهال٠ ص «رمنلا معنملادبعل نيملسملا خيرات : يف ةلماك ةصقلا ()

 : راعشألا هذه هتافو لبق روطاوبمالا مظن )١١(

 يربق ىلع عمشلا دقوي نم ١
 دورولاب هيلإ تأي نسمو
 يلوح موحت نل تاشارفلا ىتح
 يربق قوف ادرغم حدصي نل لبلبلاو
 0 رفظاي . كتاقو دعب

 ةيبوروألا تاموكحلا ىلع دنهلا يف ماعلا طخسلا نم ةفينع ةجوم تقلطناف ناقلبلا برح تبشن م1417 ةنس يف ()
 يذلا ٠ يلع دمحم انالومل ديرموك ةفيحصو دازآ مالكلا يبأل لالهلا ةفيحص تردصف اهئافلحو ايناطيرب ةماعزب
 تكوشو يلع دمحم اهمعزت ةيركف ةكرح لصألا يف تناكو ينامثعلا ةفيلخلا معدل وعدت يتلا ةفالخلا ةكرح معزت
 ةوعدلاب نسح دومحم انالوم دنهلا خيش ماق امك ةموكحلا مهتلقتعا دقو يناهوم ترسحو دازآ مالكلا وبأو يلع
 ىلإ وعدت ىرخأ ةكرح ترهظو ةفالخلا ةكرح ءامعز ىلإ يدناغ مضناو ةفالخلا ءاول ةلماح ةيئامثعلا ةلودلا ةرصنل
 : ةيزيلجنالا ةموكحلاو ةيبنجألا عئاضبلا ةعطاقم
 يف تادبو يناطيربلا مكحلا دض تناكو يهابسلا ةروث مساب ترهتشاو م1601 ماع تبشن دنهلا يف ريرحتلا ةروث )١(
 امم نيملسملل ناك يسيئرلا رودلا نأ الإ ةكدانهلاو نوملسملا اهيف كرتشاو ىربكلا دنهلا ندم ةيقبو ونهكلو يلهد
 . ةروثلا لشف دعب نيملسملا نم ماقتنالا ىلإ زيلجنالا عفد

 )١6( 187؟ ص . دنهلا يف نوملسملا « يودنلا .
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 تاءاطعلاو تابلفقتلا نسم نورق : سلدنألا 000

 « ناتسكابو شيدالجنب ىلإ ناتسكاب تمسقنا مث ناتسكابو دنه ىلإ ةياهنلا يف ةراقلا هبش تمسقنا

 خيشلا اهمسر يتلا ةروصلا كلت وه مهألاو « انثحب عوضوم نع جرخت ةليوط ةياكح ماسقنالا ةياكحو

 الو ايبن فرعي ال نم ةايح ؛ ةرح ةيهال ةايح نوشيعي اوراص» : لاق نيح نيملسملل يودنلا نسحلا وبأ

 اهنولتاقي اوجرخ يتلا ةيلهاجلا ممألا اوهبشأو ٠ داعم ىشخي الو اًباسح وجرب الو يحوو ةلاسرب نمؤي
 مهل مه ال اوحبصأو , اهتايح جهانمو اهقالخأو اهتسايسو اهعامتجاو اهتيندم يف اهودّلقف اوداع , سمألاب
 . !١١ (لسائتلاو برشلاو لكألا الإ لغش الو

 . سخب نمشبو مهتمأ اوناخ دارفأ مهيف دجو نأ ةلزنم يقلخلا طاطحنالا نم نوملسملا غلب دقو

 نأ عمو « ةماعلا تامولعملا نم حبصأ هنأل ؛ دنهلا يف نوملسملا هل ضّرعتي ام ركذ نع فقوتنو
 مهلو نوقلق نيملسملا نأ الإ ةينيدلا نيملسملا نوؤش يف لخدتلا مدع دّكؤت ةيزكرملا ةيدنهلا ةموكحلا

 يفخت ال يكودنهلا فرطتلا ىلإ يمتنت ةئيعم تاهج نإف ."١"”يودنلا خيشلا اهحضوأ تارربم كلذ يف

 اذه نمو « ةيفحص تانايبو تامامتها يف تاوصألا هذه عفترتو « اًيلك نيملسملا ديدهت يف اهاياون

 نوملسملا اهلّوح دباعم تناك اهنأ ىوعدب دباعم ىلإ اهليوحتو ةميدقلا دجاسملا ةداعتسا ةكرح ليبقلا

 عنقي امم بلاطملا هذه لثم دض اًمراص ءارجإ ةموكحلا ذختت الو دجاسم ىلإ يمالسإلا مكحلا دهع يف

 تاطلسلا عضتو ('!ةديعبب يربابلا دجسملا مده ةصق امو ؛ ةكرحلا هذه ديؤت ال اهنأ ىلع نيملسملا

 . ةديدج دجاسم ءانب ىلع ةددشم ادويق دنهلا يف ةيذيفنتلا

 زواجتي اهريثأت ةلكشم يهو ةغللا ةلكشمو ميلعتلا ةلكشم اهنم ةديدع لكاشم نوملسملا هجاويو

 ثيح ةيفئاطلا تابارطضالا ءانثأ ةمالسلاو نمألا ةلكشمو « ينيدلا لبقتسملاو ةديقعلا ىلإ ةفاقثلا

 اريخأو اهيلإ يمتنت يتلا ةيبلغألا ىلإ ليمت يتلا نمألا ةزهجأ نم دياحم ريغ فقومل نوملسملا ضرعتي
 .29ةيداصتقالا ةلكشملا

 ؟ ايريبيإ ةريزج هبش هتدهش ام-هللا ردق ال ةيدنهلا ةراقلا هبش دهشت له . . ريرم الؤاست ريشي اذهو

 .الا ص٠ مالسالا خيرات يف رزجلاو دملا 2 يودنلا 0050

 ١55. ص « دنهلا يف نوملسملا 2 يودنلا 000

 ردص (نيم ينشور يك رظنم شيبو رظنم سب يخيرات .دجسم يرباب) ناوئعب وهو ةيدرألاب دجسم يرباب باتك رظنا (14)
 2 نمحرلا دبع نيدلا حابص ديس ةمدقمب وهو م4 3 مجنب ط هرك مظعأ يمديكا يلبش نيفنصملا راد نع

 يدنقم روتكدلل ةرصاعملا تاباتكلاو خيراتلا ءوض يف يربابلا دجسملا ةلكشم ناونعب ةيبرعلاب رخآ باتك كانهو

 قباسلا باتكلل ةمجرت ابيرقت وهو سرانب يف ةيفلسلا ةعماجلاب ةيمالسإلا ثوحبلا ةرادإ نع ردصو يرهزألا نسح

 : يلصألا ردصملا نع ليصافت ركذ نود ةديدع عضاوم يف لصألا ىلإ فلؤملا راشأ دقو ةيدرألاب

 . 1١96-5١١ ص « دنهلا يف نوملسملا « يودنلا (19)
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 ا ع اج لا يدرألا بدألا يف سلدنألا طوقس ةاسأم ىدص

 عيمجب ةراضحلا ترهدزاو اهيف ةايحلا تقتراو مالسإلاب ةيريبيألا ةريزجلا هبش تدعس دقل

 اهمع دالب ىلع سانلا فسأو « اهندمو اهراطقأ نع مالسإلا رسحناو « ايالبلا اهيلع تلاوت مث ءاهبناوج

 ةرماع تناك نأ دعب نابلصلاو سيقاونلاب رخزت سئانك اهدجاسم تراصو مالسإلا نم ترفقأو رفكلا

 لبسلا مهيلع تهباشتو « اديبع مهرارحأ اولعجو «ًالذ نيملسملا نع ةرفكلا لاحأو « ناميإلاو ملعلاب

 .2 (دمكو اًنزح بولقلا مهؤاكب بيذيو نوكبيو اًقيقر نوعابي « نوعنصي ام نوردي ال ىرايح اوناكف

 برعلا نيبو « ةيحان نم برعلا لئابق نيب ماسقنالل ةجيتن سلدنألا يف ةيمالسإلا ةمألا مسج تتفت

 ىلع كلاهتلاو « ةثلاث ةيحان نم ةكلاملا رسألا دارفأ نيبو «٠ ىرخأ ةيحان نم رصانع نم مهريغو ربربلاو
 تعستا يتلا نويل ةلود نيوكت ىلع طوقلا لولف اذه دعاسو « ةعبار ةيحان نم تارهشلاو تاذلملا

 يف نوغارأ ةلود ترهظ مث « يقرشلا بونجلا يف اراثان مساب دعب اميف تفرعو ةلاتشق مساب تفرعو

 فئاوطلا كولم نأ لإ هناطلسل ءالؤه عاضخإ نم رصانلا نمحرلا دبع نّكمت مغرو « يقرشلا لامشلا
 نم ةركام ةعدخ ةجيتن تعاض دقو « ةعئاضلا ندملا لوأ نوكت نأ ةلطيلطل ردُقو « ءيش لك اوعاضأ

 دعب ةيسنلب طوقس ناك مث . . . ")نونلا يذ نب ىبحي رداقلا نم نيهم مالستساو سداسلا سنوفلا
 لك نم تادعاسملا اهمعدت لامشلا نم ةفحازلا ةيكيلوثاكلا لفاحج مامأ مالسإلا راسحنا ةيادب ةلطيلط

 ("7ىرخألا ولت ةدحاو ةيقرشلا دودحلا تراهناف هذوفنو هبصعت لكب ابابلا اهئارو نمو ينارصنلا ملاعلا

 | . ه548 م158١ ماع تملستسا يتلا ةيليبشإ ىلإ احوتفم قيرطلا حبصأو ةبطرق تطفس نأ ىلإ

 تاوقلاب عقوأف نيملسملا ةدعاسمل هتاوقب قلطنا يذلا نيفشات نب فسوي ركذ انه لفغن الو

 ناكو هتلود ىلإ مهتارامإ مضو راغصلا فئاوطلا كولم حازأو ةقآلزلا ةعقوم يف ةقحاس ةميزه ةينارصنلا
 يبونج ىفنملا يف هتايح ةيقب ىضمأو هشرع نع حيزأ نم لوأ رعاشلا ةيليبشإ كلم داّبع نب دمتعملا
 تناك ةينارصنلا دادرتسالا ةكرح نأ الإ نودحوملا ءاجو نوطبارملا حارو ... اًسئاب اًنيزح شكارم

 سنوفلاو ةلاتشق كلم نماثلا وسنوفلا دي ىلع كلذو ةريزجلا هبش بونج يف سوسدم وحن ىلع مقتت
 ىراصنلا نأ الإ م5١ / ه 591١ ةنس كرألا ةعقوم يف نيملسملا راصتنا مغرو « نوغارأ كلم عباسلا

 , "9 ةيمالسإلا تاساكتنالا نم ةلسلس ةيادب تناك يتلا م7١11 /ه04٠7 باقعلا ةعقوم يف نورأثي

 . ١6" ص . ةيسلدلأ تاسارد ؛ يكم دمحأ رهاطلا )1١(
 . 777 ص . هسفن عجرملا )1١(

 ) )1١ةلس هيسرم تطقس  "14٠١/ةيرجه"4 5 ةنس ةبطاشو نايجو م147١ / ةيرجه ١147م .
 ) )1قباسلا عجرملا . يكم رهاطلا ٠صضص5١؟.
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 تاءاطعلاو تابلقتلا نم نورق : سلدنألا 2222-20-2 تم مام مل حاس حام ع ع ع عن

 ؛ اًئمز اوراوتيو اهرواغمو اهارذ يف نومتحي لابجلا ىلإ اوأجلي نأ نم اصانم نوملسملا دجي مل
 ءافرشلا نيملسملا ضعب لواحو ةطلسلا دلج نومواقي لابجلا ىلإ ةرسأ فلأ نيرشعو ةتس نم رثكأ أجلف

 ةطانرغ يحاوض ىدحإ يف ءالؤه عمتجاو ايقيرفا ىلإ ةيفخ مهئامعز ضعب اودفوأو مهسفنأ نع عافدلا

 تارشبلا لبج ىلإ راوثلا حزنو سانلا ةدايق ىلوتي مهل اميعز ةيمأ نب دمحم اوراتخاو يرس عامتجا يف
 تناك مث « ةطلسلا دونج ىلع اوبلغتو ةقطنملا كلت ناكس مهيلإ مضناو كانه مهتروث نالعإب اوأدبو

 ًالاجس برحلا ترمتساو لابجلا سوؤر ىلإ راوثلاب تعفد ه91/17 / م1579 ماع ةروهشم ةيبرح ةعقو

 اوهجاو مهنأ الإ راوثلا لاسبتسا مغرو « ايقيرفا نم تازيزعت لوصو دعب ةصاخو دونجلاو راوثلا نيب

 « بيهرلا شطبلا نم اًبوره ايقيرفا ىلإ مهرسأب راوثلا مظعم لسرأو ةعدخلاو ركملا ةجيتن ةميزهلا
 تبتك روطس اهيورت تاياكح تيتشتلاو ريجهتلاو يفنلاو قاقرتسالاو نيجدتلا نع خيراتلا تاياكحو
 . نيكاسملا نيملسملا نم نييالم ةثالث نم رثكأ ءامدب

 رمتساو اوقرحأ ىتح ه1111١“ / م1174 ماع ىتح رس نولصي (ةرصنتملا نم) نوملسملا لظو

 اياحض ددع ضعبلا ردق دقوه م0 ماع اينابسإ كلم عباسلا دنانيدرف دهع ىتح قيرحتلا اذه

 ا؟اها1701 7174 م1815 /1777“ نيب ةدملا يف ةمسن نييالم ةعست نع لقي ال امب شيتفتلا مكاحم
 . ةليسولا تناك امهم نورقلا هلسغت ال يذلا راعلاب اينابسإ تخطل نورق ةسمخ

 : ةاسأملاو يدرألا بدألا

 فطارعلاب رخزت ةرثؤم تاياورو راعشأ يف نيملسملاب تّلح يتلا تابكنلا يدرألا بدألا لّجس
 افورظ اوشاع نيذلا نودهاجملاو دابع نباو نيفشات نب فسوي يظح دقو « رعاشملاب شيجتو ةقداصلا

 نأ مغر « يدرألا يبدألا ثارتلا اذه نم رفاو طسقب اوطخ « اهريغو ةلطيلطو ةبطرق ندم كلذكو ةبعص

 . ةثالث اًنورق ىدعتت ال ةرخأتم ةرتف يف  ةجضانلا هتروصب  دوجولا ىلإ رهظ يدرألا ٌبدألا

 « ةيمالسإلا ةوعدلا لظ يفو مالسإلا فنك يف ةيدنهلا ةراقلا هبش يف ةيدرألا ةغللا ترهظ

 رشن يف ةيسرافلا نم ًالدب اهنومدختسي ةاعدلا أدبو « طالبلا ةغلو بطاختلاو مهافتلا ةغل تحبصأو

 يف اهب نومهافتي بعشلا تاقبط فلتخم نيب لصولا ةقلح تراص ىتح فينحلا نيدلا ىلإ مهتوعد
 ةيدرألا نأ مغرو (ه78١19/1١١-م11/07/1701) بيزكنروا دهع رخاوأ يف كلذو ةيمويلا مهتايح

 . "*ةقطنملل ليوطلا خيراتلا ربع دتمت اهروذج نأ الإ نورق ةسمخ اهرمع زواجتي الو اًئيدح تأشن

 . (م1480 . ناقرفلا ةبتكم : ةرهاقلا) « شيتفتلا مئارجو حباذم : رظنا ليصافتلا نم ديزمل (؟5)
 .اهدعبامو ةهاآ ص٠ يمالسإلا يدرألا بدألا 3 ميهاربإ ديمحلادبع ريمس 6(

 ؟ةا/



 ا ا ااا ااا ااا ااا اا ا ا ااا ا يدرألا بدألا يف سلدنألا طوقس ةاسأم ىدص

 ةيعامتجالا تاريغتلا تكرت امك ةيدنهلا ةراقلا هبشل يخيراتلا روظنملل امات اعوضخ اهروطت يف تعضمخو

 نم نيملسملا ريغو نيملسملا ةغل تراص دقو « ةيدرألا ةغللا ىلع قيمعلا اهرثأ ةراقلا هبشل ةيسايسلاو

 . سانلا روهمج ةغل راصتخابو نيفقثملا ريغو نيفقثملا

 ("ةينمهبلا ةلودلا لظ يف دنهلا بونج يف نكدلا ةقطنم يف ىلوألا هلحارم يدرألا بدألا أدب

 نكت ملو « ةرتفلا كلت عباط يه ةصلاخلا ةينيدلا تافلؤملا تناكو "ةيهاشبطقلاو ('"”ةيهاشلداعلاو

 يلو» يدرألا رعشلا دئار دي ىلع هيلإ تلصو يذلا يبدألا ىوتسملا ىلإ دعب تلصو دق ةيدرألا ةغللا

 اًيرعش اًناويد فلخو اهبونج ةغلب ةراقلا هبش لامش ةغل جزمو يسرافلا رعشلا ةسردم دلق يذلا «ينكدلا

 دمحم ديس لثم ءارعش هدلقو « ةيناسنإلا براجتلاو دهزلاو ةعانقلاو لوسرلا حدم تاعوضوم لوانت

 ةكرح ترهظ يداليملا رشع نماثلا / يرجهلا رشع يناثلا نرقلا علطم يفو . يدابآ كنروأ جارسو قارف

 «ةصاخ رعشلا تلوانت ةيبدأ ةكرح روهظ كلذ عبتو "1 يدرألا بدألا ىلع اهرثأ اهل ناك ةينيد حالصإ

 ناك يتلا تاعوضوملاب قيلي يبدأ ىوتسم ىلع هتعضوو اموهفم اًحضاو ارعش يدرألا رعشلا نم تلعج
 ها119١:ت) متاحو (م781١-ه1196 :ت) ناناج ناج رهظم ةرتفلا كلت ءابدأ زربأ نمو اهلوانتي

 : (ماالم؟

 يلهد ناطلس نع لقتسا يذلا وجناج نسح ناحخ رفظ نيدلا ءالع دي ىلع دنهلاب نكدلا يف ةينمهبلا ةلودلا تسسأت (11)
 « ها/04 ىلوت هاش دمحم مهنم اريمأ رشع ةعبس هفلخو م1107 /ها/04 ماع ىفوتو م1757 /ه ا/5 ماع
 ه577 ماع يفو فاعضلا ءارمألا نم ةعبرأ هفلخو ء ه4410/ يناثلا هاش دمحمو ؛ هالا/8 ىلوت هاش دهاجمو
 ىهتنا يتلا ةنسلا يهو رديبو ركن دمحأو هدنكلوكو روباجيبو رارب : يه تارامإ سمخ ىلإ ةينمهبلا ةلودلا تمسقنا

 بدألل اهتياعرب ةينمهبلا ةلودلا ترهتشا دقو . ينامثعلا ميلس ناطلسلا دي ىلع رصم يف كيلامملا مكح اهيف
 . ءابدألاو ءارعشلاو مولعلاو

 دقو ينمهبلا هاشلداع نامز روباجيب ةعطاقم ىلع ًالماع ناك يذلا هاشلداع فسوي اهسسأ : ةيهاشلداعلا ةلودلا (130)
 ناطلسلا وهو هاشلداع ردنكس مكحب تهتناو اًبيرقت ةنس يتئامل مكحلا يف هترسأ ترمتساو ه840 ةنس لقتسا
 رعشلا ضرق « هتيص عاذ رعاش هاشلداع فسوي ناطلسلا ناكو ه417١1 ىتح ه87١1 نم مكح يذلا عساتلا
 يتعنصو يترصن لثم ءارعشلا نم ريبك ددع ةيهاشلداعلا ةلودلا دهع يف رهتشاو ىقيسوملا نف يف عربو ةيسرافلاب

 يدرألا رثنلا اوروط باتك رهظ امك يدرألا رعشلاب اوقترا نمم مهريغو يوشو دونشوخ كلمو يغاياو يمشاهو
 زكرم ودرا © ط « ودرأ نيم نكد « يمشأاه نيدلا ريصن : رظنا . ىلعأ نيدلا نيمأو مناج نيدلا ناهرب هاش مهنم
 .روهال

 ةتس مكحلا يف هعبتو ه415 ةنس هدنكوك نع لصفنا يذلا هاش بطق يلق ناطلسلا اهسسؤم : ةيهاش بطقلا ةلودلا (1)
 نيطالس نمو ه١١ 94 ةنس ةيلوغملا ةلودلا ىلإ مهكلم مضب ريملاع بيزكنروا ماق ىتح اومكح نيطالسلا نم

 هللا دبعو هاش بطق دمحمو يلق دمحمو يلق ميهاربإو يلق ناجسو (ه١40) يلق ديشمج ةيهاشبطقلا ةلودلا

 نونفلاو مولعلل مهبحب نيطالسلا ءالؤه رهتشاو ه١٠ 98 ىتح ه ١١/87 ةئس نم مكح يذلا نسحلا وبأ مهرخآو

 يهجو ةرتفلا هذه ءارعش رهشأ نمو ترهدزاو ةيدرألا ةغللا ثقترا مهدهع يفو ماظع ءابدأو ءارعش اوناكو

 . ودرا نيم نكد : رظنا . يدرألا رثنلا روطت يف ريبك رثأ ةلودلل ناك امك يصاوغو
 .اهدعبامو !١0 ص يمالسإلا يدرألا بدألا « ديمحلا دبع ريمس ()

"4 



 تاءاطعلاو تابلقتلا نم نورق : سلدنألا 1 د نك 4 240 كج د من تاي > تام داك داكن طوخ حق د انزع رد تمد كو ند

 يدرأ رثن رهظو درد ريم ةجاوخنو ريم ىقت دمحم لثم رابك ءارعش دي ىلع يدرألا بدألا رهدزاو

 ىتحو م7١17-ه14١1 نم ةرتفلا يف كلذو ةصقلا نفل تاصاهرإو ةيخيراتو ةينيد تاعوضوم لوانت

 ترهظو روهظلا يف ةيمالسإلا تاكرحلا تأدب دنهلا زيلجنإلا لوخد عمو . م1807 /ه68

 رخآآ رفظ هاش رداهب لثم رابك ءابدأ رهظو نيملسملا ةاناعم نع ربعي يدرألا رعشلا أدبو ةيدرألا ةفاحصلا

 لتحي م1867  ه1115١ ريرحتلا ةروث دعب يدرألا رثلا أدبو ."''بلاغو نمؤمو لوغملا نيطالس
 كلذ يف هرثأ '' ''(هركيلع ةكرح) ناخ دمحأ ديسل ناكو ةيسايسلاو ةيعامتجالاو ةيبدألا ةايحلا يف هتناكم

 لوأ بتك يذلا دمحا ريذن انالومو ينامعنلا يلبشو يلاح نيسح فاطلا دي ىلع عيفر يدرأ بدأ رهظو

 رهظو « رعشلا يف ةيمالسإلا حورلا تزربو ةيدرألا ةفاحصلا ترهدزاو ثيدحلا موهفملاب ةيدرأ ةياور

 دازآ مالكلا وبأو ناخ يلع رفظو لابقإ دمحمو يدابايردلا دجاملا دبع لثم نم رابك ءابدأ ةحاسلا ىلع

 . ةياورلا نف يف زرب يذلا ررش ميلحلا دبع انالومو

 ىلعألا يبأ لثم نوركفمو ءابدأ انعلاطي ناتسكابو دنهلا ةلود روهظو ميسقتلا نامز ىلإ لصن نيحو

 مهضعب لازيال نيذلا رابكلا ءابدألا نم مهريغو يزاجح ميسن يئاورلاو يودنلا نسحلا يبأو يدودوملا

 . مالسإلا مهب عفنو مهرامعأ يف هللا دم ةايحلا ديق ىلع

 يف ذخأنو ةياورلاو يدرألا رعشلا يف سلدنألا طوقس ةاسأم ىدص ىلع انه ثحبلا رصتقيسو

 تمجرت دق اهمظعم يف هتافلؤم نأل ؛ ًرظن لابقإ دمحم ركفملا رعاشلا وهو اًدحاو اجذومن رعشلا لاجم

 ميسن دنع ةياورلا يف ةاسأملا ىدص شقاننس امك « اهيلع يبرعلا ءىراقلا عالطا لهسي امم ةيبرعلا ىلإ

 تاياورلا ضعب ىلإ ةراشإلا ىلإ ةفاضإلاب مالسإلا خيرات تاياور ةباتك يف صصخت يذلا يزاجح

 . عوضوملاب ةقلعتملا ىرخألا

 : لابقإ دمحم ركفملاو بيدألا

 سردو ةئيدتم ةرسأ يف أشنو باجنبلاب توكلايس ةنيدم يف م417١ ه ١195 ماع لابقإ دمحم دلو

 يوناثلا هميلعت مّنَأ نأ دعب روهالب ةيموكحلا ةيلكلاب قحتلاو ةيدرألاو ةيبرعلاو ةيسرافلا ريغص وهو
  ه5١1١ ماع ةفسلفلا يف ريتسجاملا ىلع لصحو ةفسلفلاو ةيزيلجنإلا ةغللاو ةيبرعلا ةغللا سردف

 . اهدعب امو "95 ص « قباسلا عجرملا قفورثف

 ةعماج سسؤم وهو هقافرو ناخ دمحأ ديس ةياعرب ترهظ يتلا ةيفاقثلاو ةيملعلا ةكرحلا ىلع قلطت : ةركيلع ةكرح (1)
 : رظنا . دنهلا يف رابكلا نيملسملا ءاملع نم ديدعلا تجرخ يتلا ةيمالسإلا ةركيلع

 10101118[ خلم 541010, ن 111ةامدإن هك آلان طا عع قاتلت مم. 245-77

 نادل



 0 كي واو حو قبب وك اة لا ا يدرألا بدألا يف سلدنألا طوقس ةاسأم ىدص

 هاروتكدلل اعوضوم تقولا سفن يف لجسو جدربمك ةعماجب قحتلا م1400 /ها“اا# ةئس يفو م

 يف هاروتكدلا ةداهش ًالماح دنهلا ىلإ داعو خينويم ةعماج يف كلذو سراف يف ةعيبطلا ءارو ام روطت نع

 . م1954 ةينوي- ةيرجه ١177 ماع ىلوألا ىدامج

 نأ ىلإ نيملسملاو مالسإلا ةمدخل ههجو يذلا يبدألاو يملعلا طاشنلاب تألتما ةايح لابقإ شاعو

 . ""0م8"191 ليربإ /ه01١"11 لوألا عيبر يف هللا هافوت

 . ةيدرألا هنيواود ىلع انه ثيدحلا رصتقيسو ةيدرألاو ةيسرافلاب ةيرعش نيواود لابقإ كرت

 هللا هقلخ دقف « ةرشابم ةسايسلاب لمعلا ىلإ هجتي مل هنأ الإ ةسايسلاو بدألاو رعشلاب لابقإ فغش

 ةملسملا هتمأ يف ركفي أدب ةيبوروألا تاعمتجملاب هكاكتحاو ابوروأل هترايز دعب . اًبيدأو اركفم نوكيل

 ةديدشلا هتضراعم اًثلعم نيملسملا يضام ةمظع نع ةيمالسإلا ةمألا ىلإ هثيدح اهجوم بتكي حارو

 امك « لعفت نأ اهيلع بجي ام ةملسملا ةمألل هتلاسر تلمحو « يمالسإلا ملاعلا ىلع برغلا طلستل

 دق يبرعلا بدألا ناك اذإو مهرضاحو نيملسملا يضام نيب مئاقلا داضتلا ىلإ نيملسملا راظنأ هجو

 ةقداصلا فطاوعلاب مخزت ةئيزح ةرثؤمو ةناّثر دئاصقب سلدنألا يف نيملسملا تباصأ يتلا تابكنلا لّجس

 اذه نم رفاو طسقب ىظح دق ةيليبشإو ةيسنلب طوقس ناك اذإو « ةجهوتملا ةميظعلا رعاشملاب شيجتو

 ةبطرق نإف '؟”اهطوقس دنع ماظع ءارعشو ٍباّتُك دوجو مادعنال 2"”ةبطرق هنم تمرح نيح يف ثارتلا
 ةنيدملل لابقإ ةرايز هتكرت يذلا ميظعلا رثألا ىلإ ببسلا عجريو « يدرألا لابقإ رعش يف ةناكم دجت

 سلدنألا نع لابقإ هبتك ام زكرتيو دجسملاب ةالصلا ىدأ ثيح عماجلا اهدجسم يف هللا يدي نيب هفوقوو
 ةشايجلا ةفطاعلا رس وه اذهو . ةبطرق يف وهو كلت هراعشأ لابقإ بتك دقو '””ليربج لاب هناويد يف

 . ةيرعشلا هيناعم ىلع ترطيس يتلا

 يمالسإلا ركفلل يقيقحلا هجولا نع ءاشغلا عفر يف لّثمتي ةمألا ءانبل لمعلا يف لابقإ ركف جهنمو
 ام ساسأ ىلع ةملسملا ةيصخشلاو ةملسملا ةمألاب ناميإلا قلخو ءاطخألا فشكو ميهافملا حيحصتو

 تاحفصلا . يمالسإلا يدرألا بدألاو ؛ ىلوألا تاحفصلا . برعلاو لابقإ « ميهاربإ ديمحلا دبع ريمس (1؟)
 . لابقإب ةصاخلا

 . 419 ص . ١ ج  نيدحوملاو نيطبارملا رصع ؛ نانع دمحم (17)
 نمض رشنلل ديشرلا راد . ؛! ص . سلدلألاب نيدحوملاو نيطبارملا دهع يف رعشلا ؛ ديعسلا ديجم دمحم (؟4)

 ١١١ .٠ مقر تاسارد ةلسلس

 دالب ناونع تحت ارد كناب يف ثلاثلا مسقلا كلذ نمو لابقإ نيواود ةيقب يف اضيأ ةبطرقو سلدنألا ركذ ءاج (؟0)
 2: نيطسلفو ماش ناوئعب مظن يف ميلك برض يف اضيأو يموفلا ديشنلا ناونع تحت اذكو ةيمالسإ

 نول



 ا ل ا ا 001010101210

 يف لابقإ اهبتك يتلا ةيلزغلا هذه أرقنلو « ةيبرتلاب ةملسملا ةيصخشلا ءانب ةداعإ وأ ثارت نم اهل
0 

 باجح اك رظنو لد « يكنرف نايروح هي

 باكرب اب يئاه هرلج نايبرغم تشهب

 اج يل رك لاهبتس هنيفس اك رظنو لد

 بادرك نيم دوجو رحب نيه هراتسو هم
 يتكس نيهن امس نيم ادصو توص ناهج

 بابرو كنج ناغف يه يلزأ ء هفيطل

 يهاقناخ يئاهويش يبأ نيه يبداهكس

 بارخ يه ايدرك ين يفوص وك رهش هيقف

 يهت يتاج بناك يسج نيمز حور هدجس هو

 بارحمو ربنم نيه يتسرت جأ وك سا

 ين نيم ناذأ هو نيم نيطسلفو رصم هن ينس

 باميس هشعر وك نوراهب ينسج اهت ايد

 اريت رثآ يه هي دياش هبطرق يبا وه

 بابش دهع رورسو زوس يه نيم اون يرم

 تناك برعلا ةمظع ملاعم نألو « سلدنألاب ةبط رق يف هتماقإ ءانثأ ةقباسلا راعشألا لابقإ بتك

 هرعاشم تايبألا هله تسكعف اريثك لابقإ اهب رثأتي نأ يعيبطلا نم ناك ةئيدملا هذه يف ةصخاش لازتال

 ةيلزغلا هذه تايبأ نم تيب لك لمح انه نمو لزغتلا نم الدب فسلفتلاو ركفتلا عباط اهداسو هسيساحأو

 مدلا جازتماب داز يذلا) تاينابسإلا ءاسنلا لامج ًنإ» : لابقإ لوقي ةذفانلا هتريصبو قيمعلا لابقإ ركف

 مل اذإ ةايحلل ةيناحورلا فادهألا نع لفغي ناسنإلا نأ ةجردل بالخ باذج لامج (نهنييارش يف يبرعلا

 """!هتريصبو هبلق نيبو ناسنإلا نيب اباجح لامجلا اذه راص آلإو ؛ همامز كلتميو هلقع لمعي

 لامجلاو نسحلا نأ يهو ةقيقحلا هذه همامأ فشكدت ميلسلا هلقع مدختسي نم نإ . هناميإو هنيد نيبو

 هنيب يأ

 ا م
 نم طمن ةيسرافلا يف امك ةيدرألا يف لزغلاو ١ لايقإ تايلك ء 714/858 ص ١1 مقر ةيلزغ ليربج لاب ناويد ("5)

عتو ةيقالخأ تاعوضومو ينادجولا رعشلاو ةعيبطلا رعش لوانتي لب ةأرملا عوضوم ةرورضلاب لوانتي ال رعشلا
 ةيميل

 . ةيفسلفو
ا هب دصقي لابقإ دنع حالطصا اذهو رظلو (بلق ىنعمب) لد يتملك لابقإ مدختسا 00

 : ناميإلاو نيدل
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 عت در د د دن ا 2 وج تل ا عر 00 يدم ل رمال جل رب انج ما يدرألا بدألا يف سلدنألا طوقس ةاسأم ىدص

 نأ نكمي ال لقاعلا نأ ينعي اذهو « امهبيصن نم سيل دولخلا نأ الإ عادخلا بيلاسأ نم اكلتما امهم

 . ؟لاوز ىلإ هنكلو بالخ باّذج لامجلاف « ةينافلا ةذللا هذه ليبس يف ةيدبألا ةحارلاب يحضي

 يف ةماودلا لثمك هلثم يرهاظلا نسحلا اذهف ةضراعلا تاذللا هذه يف اوسمغني الأ نيملسملا بجاوو

 لثم يف عوقولا نم هناميإو هنيد ةئيفس « هتريصبو هداؤف ةئيفس ذقني نأ لقاع لك بجاو نمو « ةايحلا رحب
 قوف ولعت ةيفخ ةوق ةجيثن يناحورلا اهريثأتو ىقيسوملا ةيبذاج نإ . ةكلهملا ةقرغملا ةماودلا هذه

 قوف اهتيبذاج رسو « هللا نم ةبه رعشلاك ىقيسوملاف « ظافلألاب اهنع ريبعتلا نكمي الو يرشبلا كاردؤلا
 «ةصاخ ةيبذاج اهل نوكتف ةصاخ ةيرقبع هللا هبهو نم اهبتري تامغنو تاوصأ درجم يهو « رشبلا كاردإ

 نم ةعومجم يه ذإ كشالب يدام بناج وه ىقيسوملا نم رهاظلا بناجلا نإ لوقلا ةصالخو
 يهو اههنك كردن ال ةفافش ةوق يه لب يدام لصأ اذ تسيل اهيف ةيناحورلا ةذللا نأ الإ ,تاوصألا

 بنج ىلإ انج هللا ليبس يف داهجلا ةفطاع لوألا ردصلا ءاهقفو ءاملع لمح , "هللا ندل نم ةزجعم

 مهنيب رهظو تاهاقناخلاو اياوزلا ىلإ انتداق عجارت ةفوصتملا ريثأتل ةجيتنو مايألا عمو (؟'!نيدلا مولع عم
 ,(41) (داهجلا كرت) رعش

 اًحيرص اًمكح ردصي هتلعج يتلا كلت لابقإل ةيسفنلا ةلاحلا امامت سكعي رعشلا نم تيبلا اذهو

 نيملسملا نأ يهو همامأ ةلثاملا ةرملا ةقيقحلا يف رّكف نيحف « ةشوردلاو فوصتلا بولسأ ةضراعمب
 اهضرعو دالبلا لوط يف اًدحاو اًملسم هلوح دجي ال اذه مغرو ةنس ةئامنامث نم رثكأل اينابسإ اومكح
 : لءاستي رخآ عضوم يف حار هنأ ىتح

 !؟ بلغلا لاطبأ نيأ !؟ برعلا ناسرف نيأ

 !؟ بدألا مالعأ نيأ !؟ يجحلا بابرأ نيأ

 !؟ بجعلا نيدلاو ذفلا قلخلا لهأ نيأ

 (؛19!؟ بهذ نيا مأ دجملا كلذ يلو نيأ

 . لابقإ هلاق اميف ريكفتلا نم مهل دبالو ىقيسوملا نوقشعي اينابسإ لهأ نأ فورعملا نم 4(
 ةيقنت ىلإو نيدلا ىلإ ةوعدلاب همايق ىلإ ةفاضإلاب ةعاجشب داهجلا ناديم يف براحف ةيميت نبا مامإلا ماق املثم (4)

 . بئاوش نم اهارتعا امم ةديقعلا
 ةايح بولسأ وهو لمعلا كرت ىنعمب لابقإ رعش يف حالطصا سرر تالا 25(

 . 07/5١ ص . برعلاو لابقإ (47)

 نك
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 يهو ىرخأ ةقيقح يأ لبق ةقيقحلا هله همامأ تءارتف نيملسملا لاوحأ روهدت بابسأ يف لابقإ ركف

 نع اًيجيردت ناسنإلا لاصفنا ىلإ عبطلاب ىدأ امم نيملسملا ةيفوص ىلع يمالسإلا ريغ كولسلا ةبلغ
 ؟ داهجلاو لمعلاب موقي اذ نمف مهو اهلك تانئاكلاو تاذلا نأ ءالؤه مهف اذإ هنأل ؛ داهجلاو لمعلا

 « ديحوتلا موهفم نع مهرودب اودعتباف ءاهقفلاو ءاملعلا ىلع ةفوصتملا رثأو ؟ءيش يألو ؟ اذاملو

 يف ىنفت ال يتلا ةقاطلا ثعاب وهو بضني ال يذلا ةوقلا عبنم وه امنيب ةديقع درجم يهلإلا ديحوتلا راصو
 . تانئاكلا

 ةمألا ةينابهرلا تمع نيحو داهجلا حور نم سانلا ةماع اوغرفف ةفوصتملا لثم مهلثم ءاملعلا ماقو

 نأ امإ داهجلا نع دعتبت يتلا ةمألا نإ : حضاو ةرطفلا نوناقو « جيردتلاب داهجلا ةفطاع تعاض اهلك

 م1597 ةنس سلدنألا نم نوملسملا ىحمنا اذكهو « ةدبعتسم ةمأ حبصت نأ امإو دوجولا نع يحمنت

 . ةطانرغ ةنطلس لاوز عم كلذو هللا ءاش نأ ىلإ ه 4

 ةطيسبلا هجو ىلع هلثم دجوي الو امدق 14 هلوط غلبي يذلا ميظعلا ةبطرق دجسم لابقإ ىأر نيحو

 اهاندروأ يتلا راكفألاو رطاوخلا هذه تأدب ةنس ةئامتس نم رثكأ ذنم هللا مسا هيف ركذي الو (كاذنآ)

 : لاقو « ةئيدملا هيقف يفوصلا دسفأ دقل «بارخ ايدرك ن يفوص وك رهش هيقف» : لاقف هنهذ ىلع ىلاوتت

 نأ فرعي لابقإف «تانئاكلا زهت ال يتلا تادجسلا هذه ءارج نم دعترت (دجاسملا يأ) بارحملاو ربنملا نإ)

 مهنمف « ريغلا نم نودعتري اهريغ يف وأ ةرهاقلا يف وأ لوباك يف وأ يشتارك يف اوناك ءاوس نيدجاسلا

 تايقافتالاو تادهاعملا طورشب لبكم وه نم مهنمو نييسنرفلل دبع وه نم مهنمو زيلجنإلل دبع وه نم
 يذلا توصلا كلذ , نورق ذئم ناذألا ترص ىهتنا دقف » . . تاتفللو رانيدلاو رالودلل دجسي نم مهنمو

 . «اهريغ يف وأ نيطسلف يف وأ رصم يف ءاوس . لابجلا زهي ناك

 اهدجسمل هتيؤرو ةبطرقل هتيؤر نإ» : ًالئاق ةيسفنلا هتلاح نع لابقإ انربخي ثيح تيب رخآ ىلإ يتأنو
 هيلإ تداعأو , نيملسملا ةمظع نامز ةوشنو ةقرح هرعش يف تدجوأ ايندلا يف هل ليثم ال يذلا عماجلا

 نيملسملا ةمظع ةياكح هذه ؛ لابجلا زهي ناك يذلا ناذألاو , ضرألا نطب شعري ناك يذلا دوجسلا تابركذ

 . 2... نيملسملل اباسح لمعي لكلا ناك نيحو , اهبابش ناوفنع يف ناميإلا ران تناك نيح

 رعشلا نم اًنيِب رشع دحأ « ؟””ءاعدلا اذهب هللا اعدو اهدجسم يف ةالصلا لابقإ ىّدأ ةبطرق يفو

 : تيبلا اذهب اهأدب « رثؤملا ليمجلا

 . "87 ص . لابقإ تايلك (4)
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 1 سعد وم جد ل ا علا مكمل ا يدرألا بدألا يف سلدنألا طوقس ةاسأم ىدص

 وضو اريم يهي زامن يريم يهي يه

 وهل اك رّكج يل ريم يه نيم نؤاون يريم

 : تيبلا اذهب اهاهنأو

 ايك يه تقيقح روأ يك رعشو ةفسلف
 !وربور نيكس هن ههك يسج انمت فرح

 يف سلاج وهو هبتك « ةعونتم ةميظع ناعم لمحي رثؤم ءاعد هبر ىلإ لابقإ هعفري يذلا ءاعدلاو

 تلمح تايبأ ةثالث ىلإ مسقت نأ نكمي ةليلقلا تايبألا هذهو هللا يدي نيب ةبطرق دجسم لخاد عوشخ

 ءاعدلا هب متحخ تيب مث نيتيب يف ءاعدلا يتأيو هيلع ءانثلاو هللا دمح يف تايبأ ةعبرأو ءاعدلا ةفسلف ىنعم

 ءىراقلا بلق سمت يتلا ةعوللاو ةقرحلاب ةئيلم اهلك تايبألا تءاجو « رعشلا ةقيقح هيف ركذ تيب رخآو

 تءاجف « صاخ روعش هيلع رطيسو صاخن وج يف راعشألا هذه مظن لابقإ نأل رظن ةرشابم عماسلاو

 ةيانكو زمر هلك لابقإ رعش نأ ىلإ ةراشإلا بجت هنأ الإ « ةحضاو ةطيسب ةلهس ةيظفللا بيكارتلاو ظافلألا
 . رعاشلا نطب يف ًالصأ دارملاو اًيرهاظ ىنعم لمحت ءاعدلا اذه يف هراعشأو

 نوكي نأ ءاعدلا طرشو « ةدابعلا خم وه ءاعدلا نأو ةدابع مظعأ يه ةالّصلا نأ لوألا تيبلا حّضوي

 - لابقإ رظن ةهجو نم يأ يعادلا دبك مدب اًئيلم نوكي نأو بلقلا قامعأ نم ردصي يأ صالخإلا هعباط
 قشعلاو ءادفلا نولو صالخإلا نأ الإ . هلل لماكلا صالخإلا انه دوصقملاو قشعلا نول هيلع سكعني

 نودبف « هلل مهبولق اوصلخأ نم ةبحصل ةجيتن ناسنإلا لخادب رهظي تانئاكلا برل عوشخلاو عرضتلاو

 نامعنلا قئاقش ةرهز يف رهظي ال لامجلا نآل كلذ « صالخإلا ةمعن نم اًبيصن ناسنإلا لاني ال مهتبحص

 بلقلا بطرت هلل نيصلخملا ةبحم نإف راهزألا ءاملا يورت امكف « قاوقرلا لودجلل ةقيفر تناك اذإ الإ

 بر هلل هبح يف هلكب ناسنإلا سمغني نيح ءاعدلا يف رهظي صالخإلاف اذكهو ماودلا ىلع اًيح هلعجتو
 يوطي هبرل صلخملا ناسنإلا نإ كلذ . دشرم الو قيدص عفني ال هللا ىلإ قيرطلا يفو « نيملاعلا

 يتلا بحلاو صالخإلا ةفطاع يهف قيرطلا ىلع قيفر نم ناك اذإف ةيلاعلا هتمهبو صلاخلا هدهجب قيرطلا
 . (؟؟!ةياهنلا ىتح هدعاست نأ نكمي يتلا يهو هبلق ناسنإلا ىلع المت

 يل سيل , زجاعلا كدبع انأ , ميركاي يهلإ اي» : ًالئاق هبر يجاني ءاعدلا ةقيقح لابقإ حضوأ نأ دعب

 كيلع دامتعالا يف ينقفوت نأ كيلإ عرضتأ ٠ كدحو كيلع يدامتعاو يقيفر تنأ , اًئيعم كاوس ايندلا يف

 . ةينمأ يأ وزرآ ةملكب لابقإ اهنع ربع (45)

 اقل
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 يف ةمايقلا ءاضوض ترهظ كتبحمبو يلخادب نشعلا نول رهظ كتمحرب ! يهلإ اي ... كاوس نود كدحو

 .يتفش ىلع (هللا وه) ةحيص قلطنتف كركذتأو ؛ يداؤف يف رعتست كقشع نارين نإ ٠ يردص

 كيلإ لوصولا يتايح فده ؛ يهلإ اي يمارمو يتياغ تنأف ٠ كتبحمب ةقرحلا نم ةلاح ترهظ يتايح يف

 اهلك ايندلاف ًالإو ايندلا تابارخ طسو ةرماع ةداعس تلن دقف كتيعم نم بيصن يل ناك ول ٠ يئاعد لبقتل

 . اًئيش يواست ال يل ةبسنلاب

 يريصقتب ينكلو ناميإلا ةورث كلضفو كمركب ينتبهو دقل ٠ يبونذب فرتعا مدنلا لكب يهلإ اي

 كيدي نيب انأ اه يالوماي ... ميركلا كلوسر قشع ةورث يهلإ اي ينبهف ... يبنذب رعشأ نآلاو ,اهتعضا
 نيذلا ءالؤهو مهايند رومأ مهتلغش نيذلا ءالؤه , ءاعدلا انه يف ةملسملا ةمألا دارفأ عيمج يعم مضأو

 . مركو كنم فطع ةرظن نورظتني اعيمج مهلك ؛ ةلزعلا ةايح اوراتخا

 نم ينررحف ناكملا ديق الو نامزلا ديق اهمهي ال يلخادب بحلا ةفطاع نإ ؛ كدبع انأ كيجانأ ! يهلإ اي
 1 ناكملا ديق

 نم يبلق يف ام لك لصحي ال هب كتوعد يذلا ءاعدلا نإ ! يهلإ اي» : ريخألا تيبلا يف لابقإ لوقيو

 تلعج ينكلو هراكفأ عيمج نع عصفي نأ نكمي ال رعاشلاف ٠ (رثن هبتكأ ملو ًارعش هتمظن ينأل فطاوع
 , 2459 «ةيانكو ارمر انه يثيدح

 ةينامث ةدحاو لك عطق عبس ىلإ ةمسقم ةليوط ةديصق يهف «ةبطرق دجسم» ناونعب لابقإ ةديصق امأ

 : تيبلا اذهب أدبتو . ةبطرق يف اهمظن اهتايبأ مظعمو سلدنألا ىلإ هتلحر ءانثأ لابقإ اهمظن (4”تايبأ

 تاعمو تايح لصأ بشو زور ءهلسلس تائداح رك شقن بشو زور ءهلسلس

2 
مأ يضاملا يف كلذ ناك ءاوس هلك ملاعلا هنطو ملسملاف ناكملا ديق نم ررحتلا ىلإ نيملسملا لابقإ وعدي (غ0)

 لبقتسملا 

 سابع ةيزيلجنإلا نع اهمجرت ؛ مالسإلا يف ينيدلا ركفلا ديدجت :ناونعب هتارضاحم ةمجرت رظنا . رضاحلا مأ

 . (فراعملا راد : ةرهاقلا) ( دومحم

 : ةيسرافلا هنيواود دحأ يف لابقإ ركذ (57)

 تسينامياو نمرب زج ناتولخخ ثيدح

 ىتح كلذل ةليسو (ةيانكلاو ةراشإلا) ءاميإلاو زمرلا نم ذختي لب هموهفم نع حصفي الأ وه رعشلا نف لامك نإ

 . هراكفأ نانع قالطإل اعساو لاجملا عماسلاو ءىراقلل كرتي

 . "947 1986 ص « ةيدرألا لابقإ تايلك (4/

 لفل



 د اك وفع اولا سا هلو او عب دج ىاباعا اح اسما يدرألا بدألا يف سلدنألا طوقس ةاسأم ىدص

 ىلع لخادلا نمحرلا دبع ناطلسلا هانب يذلا عماجلا دجسملل هترايز دعب تايبألا هذه لابقإ بتك

 ةسينك هبارحم لظ يف ينب ذإ ةسينك ىلإ دجسملا اذه لوحت دقو « هدعب ءاج نم هلمكأو قشمد عماج طمن

 : لاقف بالقنالا اذه لابقإ ىأر دقو ةريغص

 « نيم ريدقت ءهدرب يهبأ يه ون ملاع »

 ؛ ردقلا ةراتس ءارو اًيلاح ديدج ملاع »

 خماوش نم دعي يذلا لابقإ مظن ءاج عئارلا يمالسإلا يبرعلا يرامعملا نفلا اذه ىوتسم ىلعو

 عمتجت « ةلاصأو ةيرعاشو ةيعقاو هيف « ةفطاعو ةيسنامور هيفو ءاميإو زمر هيف « ثيدحلا يدرألا بدألا
 ةيرعش نساحم نم مظنلا اذه هب زاتمي ام ىلإ ةفاضإلابو . اًنومضمو ًالكش ةعئارلا رعشلا تافص لك هيف
 ديدش راصتخاب سلدنألا يملسم خيرات ىلع ءوضلا هيف يقلي لابقإف ؛ ةيفسلفو ةيخيرات رصانع اضيأ هيفف
 اهلوادن مايألا كلتو 9 : ىلاعتو كرابت هللا لوق حرشيو ريغتملا ملاعلل ةطيرخ مسريو « ماقملا بساني
 ةعطق لك (دنب) عطق عبس ىلإ مظنلا اذه مسق اذكهو نيملسملا يف لمألا حور ثبي مث '*#7 سانلا نيب
 . ةيساسأ ةركف نمضتت

 تافص حّضوي ةيناثلا يفو ايندلا رومأ تابث مدعو نامزلا ةقيقحل لابقإ ضرعي ىلوألا ةعطقلا يف
 ةعطقلا يفو . يساسألا عوضوملا ىلإ لخدمو ديهمت ناتعطقلاو «هلل داؤفلا صالخإ ىنعمب» قشعلا
 صلاخ هنأ يأ قشعلا ىلع ميقأ دجسملا اذه ساسأ نإ» : لوقيو ةبطرق دجسم رعاشلا بطاخي ةثلاثلا
 ام مغر ةيمالسإلا ةمألا دولخب اًنمض انربخي امك دجسملا ةمظع ركذي ةعبارلا ةعطقلا يفو . هللا هجول

 . تابكن نم اهيرتعي

 برعلا تاحوتف ركذي ةسداسلا يفو نمؤملا ناسنإلل هروصت رعاشلا مدقي ةسماخلا ةعطقلا يفو
 ابوروأ يف تثدح يتلا تابالقنالا مهأ ضعب ىلإ ريشي ةريخألاو ةعباسلا ةعطقلا يفو مهتمظعو
 . هتموظنم نم فدهلا حضوت ةلاسر ريخألا تيبلا يف مّدقيو . نيملسملا ةضهن رعشتسيو

 ام حرشو اهل مدقو لابقإ عئاور هباتك نمض فرصتب ةديصقلا يودنلا نسحلا وبأ خيشلا مجرت دقو
 ةقيقح حضوي لابقإف « طاقنلا ضعب ىلإ انه ةراشإلا يفكتف اذهلو (؛؟7نيتم عئار بولسأب اهيف ءاج
 ىلع بعصي اهحرشف نامزلا ةيهام امأ نامزلا ةروصل نايب بقاعتلا اذه نإ) : لوقيو راهنلاو ليللا بقاعت
 : لابقإ لوقي « ناهذألا

 , ١5١ ةيآ «نارمع لآ ةروس (4)
 : (م191/8/ه1798 2 تيوكلا) 2159.١١١ ص 24(

 نوفل



 تاءاطعلاو تابلقتلا نم نورق : سلدنألا 2-2-2-2 ا ع ل عع عع

 ناسنإلا بلق يف ةشاك نامزلا ةقيقح

 . بلقلا قامعأ يف صغيلف اهيلع فرعتلا دارأ نمو

 ىلع فرعتلا دارأ نمو رارسألا نم رس ةيناسنإلا حورلا لثم هلثم يقيقحلا نامزلا نأ لابقإ ىريو
 ؛ (هلل صالخإلا يأ) يهلإلا قشعلا بولسأ عبتي نأ هيلع يأ بلقلا قامعأ يف صغيلف نامزلا ةقيقح

 57: نامزلا نم ىلعأ وهو ةايحلا لصأ وه هسفن (هلل داؤفلا صالخإ) قشعلا اذه نآل

 مارح رب سأ يه ترم تايح لصأ يه قشع
 دولخلا هل بتك هللا نأل ةايحلا لصأ وه قشعلا

 عادبإ ةكرحل مسا نامزلا , لزألا ةراثيق نم ثعبنت ةمفن . لزألا ةراثيق ؟ نامزلا وه ام : لابقإ لوقيو

 رهظت يتلا ةينفلا تازجعملاو , اهب متهي الو ةصقانلا ثداوحلل الو دارفألل اًهابتنا ريعي ال نامزلا , قلاخلا

 دي هسمت مل اًيقاب لازيال (هلل داوفلا صالخإ يأ) قشعلا ىلع مئاقلا ينفلا عادبإلا اذه نأ الإ ... ءانفلا

 .« ةدلاخلا رثآملا هذه تيقب اذهل تاهجلا ديق نم رح وهو نامزلا لسلست نم ىمسأ قشعلا نأل ؛ ءانفلا

 نأ نكمي ال اذهل ةايحلا لصأ قشعلا ناك املو نمؤملا لامعأ يف دولخلا ةفص دجوي قشعلاف اذكهو

 فافش ءيش وه لب يدام ءيشب سيل قشعلا نأل « انتغل يف لولدم يأ هل دجن ال اذهو « ءانفلا هيلع أرطي

 . نيمألا لوسرلا ةنس وهو ميركلا نآرقلا وه « يوامس رهوج وه لب يناحور ءيش وه دج رهاط
 يذلا ماركلا سأك وه قشعلاو ديدش هركس بارش قشعلا نإ» : لوقيف قشعلا حلطصم رسفي لابقإ يضميو
 : لوقي يذلا يبرعلا رعاشلا نم ىنعملا اذه اًسبتقم « «ناسنإ لك هضيف نم لانب

 بيصن ماركلا سأك نم ضرأللف ةعرج ضرألا ىلع انببصو انبرش

 ؛نيدهاجملا شيج دئاق وه قشعلا . ةيمالسإلا ةعيرشلل حراشو ظفاحم ربكأ وه قشعلا» : لابقإ لوقيو

 تعبنا ام قشعلا الولو , تاماقملا ولت تاماقملا عطقي اذهلو ماودلا ىلع رفاسم وهو ليبسلا نبا وه

 . (اهتمظع الو اهلامج الو اهتعور ةايحلل تناك امل قشعلا الول , ةايحلا ةراثيق نم تامغنلا

 , (هلل صالخإلا يأ) قشعلا ىلع مئاق دجسملا اهيأ كدوجو نإ) : لوقيف دجسملا لابقإ بطاخيو

 مرضتو قشعلا نارين نم يلخادب ام ديزت دجسملا لالجو لامج ةدهاشم نإ ؛ ناميإلا يف بسن كنيبو ينيبو

 كلالج ةمظعو كلامج ءاهب نإ ! ةبطرق دجسماي .. ينم رايتخا نود , يناسل ىلع ءاعدلا يرجيف . اهبيهل

 : مالسإلا يف ينيدلا ركفلا ديدجت :يف اهحرش (50)

 انك



 05 7 يدرألا بدألا يف سئدنألا طوقس ةاسأم ىدص

 نم . ليخنلا اهنأك محازتت كتدمعأ يه اهو , ليلجو ليمج امكالكف , نمؤم لجر ءانب نم كنأ ىلع ليلد

 دهشيف دجسملا اهيأ كارأ ... ءامسلا تاكرب طبهمو نيمألا ليربج لزنم اهنأك ولعت كترائمو ماشلا ةحاو

 ىسوم ةعيرش ةامح مهف ءاينابسإ نم اوهتنا مهنأ مغر ايندلا نم اوهتني نأ نكمي ال نيملسملا نأ ىلع يبلق
 تسيل ضرألاو , اهل نطو اهلك ايندلا لب ةقيض ةيفارغج دودح لخاد رصحني ال ةمألا دوجو نإ ؛ ميهاربإو

 مهلخادب نولمحي مهنأ ألإ نوملسملا هيلإ لآ ام مغرو ... هتياهن تسيل ءامسلا نأ امك نطولا اذه دودح

 : يهلإلا ديحوتلا ءايحإ ليبس يف مهفكأ ىلع مهسوؤر اولمحي نأ مهنكميو ٠ داهجلا تامس

 دجسملا اهيأ كتدهاش نأ دعب نمؤملا نأش تفرع دقل

 . 17 «سانلا نيعأ يف تسدقتو سلدنألا ضرأ كب تمس دقل

 : هآ» ةملك لوألا تيبلا يف لابقإ ركذ ةسداسلا ةعطقلا يفو

 نامسآ نيمز يريت ه نيم مجنأ ءهديد

 ناذأ يب اضف يريت يه يس نويدص ينك هآ

 خيرات نأ ىلع ظفللا لديو سلدنألا يملسم خيرات نع يكحت يهو «هآ» ةملك لابقإ مدختسا

 انه اضيأ لابقإو . «هآ» ظفللا اذه يف نمكي هلمكأب مهخيرات نأكو « ةملؤم ةاسأم ناك سلدنألا يملسم

 مالسإلا اوحتف نيذلا كئلوأ ىلع ةلالد وهو قحلا لاجر يأ «قح نادرم# وه اعئار اًيبدأ اريبعت مدختسي

 امك « اًقافخ قحلا ءاول عفرل مهتايح اوبهو نيذلا نيقداصلا نيدهاجملا نم هباحصأو دايز نب قراط يأ

 ابرع اوناك نيدهاجملا نأ ىلإ ةراشإ هلهو . برع ناسرف يأ «راوسهش يبرع» وه رخآ ريبعت مدختسا

 « ديحوتلا ةديقع رشن فدهب اينابسإ اولخد مهنأ ىلع اضيأ لدي اذهو « ليخلا بوكر يف نيزاتمم
 . ميظع قلخ ىلع قحب اوناك ْنيذلا نيدهاجملا فصول «ميظع قلخ» ينآرقلا ريبعتلا لابقإ مدختساو

 . «نيقيو قدص بحاص» ةيدرألاب هلوقب سلدنألا حتفل قراط عم اوضم نيذلا برعلا ةريس حضوي هارنو

 انيلعو هلخخادب ةروثلا دوجو ىلع ليلد تابارطضا نم يمالسإلا ملاعلا يف رودي ام نأ لابقإ ىريو

 . ًالبقتسم كالفألا نول ريغتيس فيكو بيغلا ةراتس رهظتس اذام رظتنن نأ

 رهظت ىتم : لءاستيو ديعب نامز ذنم دجسملا ةنذئم قوف عفتري مل نذؤملا توص نأل لابقإ فسأيو

 : بيجيو ؟ نيملسمل | ةلفاق ةريسم تلقرعت نيأ : لءاستيف دوعيو « هللا ملع يف اذه : ببجيو ؟ ةروثلا

 . 91١" ص ؛ لابقإ تايلكو ؛ ١١5 ص . يودنلل لابقإ عئاور :رظنا (01)
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 تاءاطعلاو تابلقتلا نم تورق ُ سلدنألا همم همم م ممم همم فم هموم همم ممم همم همم همم همم هم ممم همم هم ممم هم ممم

 نآلا ىتح دالبلا هذه تمرح اذامل ملعي هدحو هللاو « نوكلا اذه نيناوق نسي هدحو وهف هللا ملع يف اذه
 , 019 ةيلالهلا ةيارلا نم

 سمشلا يه اه « ةبطرق رهن ؛ريبكلا يداولا» رظنمل ةعئار ةروص لابقإ مسري ةديصقلا ةياهن يفو

 ىلإ ةدئاع يهو ةنيزح ةينغأ مغنب ندندت حالفلا ةنباو قفشلا يف قرغي باحسلاو « اهعدخم ىلإ هجتت

 : رهنلا بطاخي لايخلا نم ملاع يف انه رعاشلاو « ءاسملا يف اهتيب

 ءيطاشلا ىلع فقاولا ناسنإلا اذهب ملع كيدل له ٠

 مالسإلا ةمأل لبقتسملا تاروصت لك هيف اًملح ىري

 نآلا ايندلا نويع نع روتسم هنأ مغر لبقتسملا روصتأ يئنإ

 ينيع مامأ ةلئام ةيادبلا يه اه

 ابروأ لهأ ينقدص امل ةمداق ةروث نم ىرأ ام تحضوأ ول

 «قتطنأ ال اتملص لظأاس اذهلو

 تيبلا اذهب هتديصق يهنيو ةميزعلاو ةمهلا اهيف ريثيو اهثحتسي ةيمالسإلا ةمألا ىلإ رعاشلا هجتيو

 : عئارلا

 ريغب يك رّكج نوخ مامتان بس نيه شقن
 ريغب يك ركج نوخ ماخ يبادوس يه ةمغن

 . دبكلا مدب طلتخي مل اذإ اًنغ نوكي نحل يأو « دبكلا مدب طلتخي مل اذإ اًصقان نوكي عادبإ يأ نإ

 يأ قشعلا ةفطاع ةجرد ىلإ لصت نأو فده ةمالل نوكي نأ : نيرمأ ىلع موقي ممألا يقر نإ

 امهم ةمأ يأل نكمي ال اذه نودبو ةصقان ةدارإ لك حبصت كلذ نودبف فدهلا قيقحتل هلل داؤفلا صالخإ

 نأو مهلبقتسم نم سأي مهبيصي نأ بجي ال نيملسملا نإ :لوقلا ةصالخو « اهيعس يف قفوت نأ تناك

 نيب اهلوادن مايألا كلتو 8 : ىلاعت هلوقب اذه نآرقلا حضوأ دقو ةايحلا ةنس وه ريغتلا نأب اونمؤي

 ةفطاع اهلخادب ةمألا دجوت نأ وهو دحاو لكشب كلذو رييغتلل اودعتسي نأ نيملسملا ىلعو ؛«سانلا

 . كلذب الإ نوكي ال فدهلا قيقحتو قشعلا

 اومدق نيملسملا نأ ىلع هرعش يف دّكؤي وهو حتفلا ذنم سلدنألا يف نيملسملا خيراتب لابقإ طاحأ

 ءاعد ناونعب امظن لابقإ بتك اذكهو هللا ليبس يف داهجلا مهفدهو اومدق قحلا ةملك عفرل سلدنألا

 . نيملسملا ةيار لالهلا ةمالع لمحت يتلا ةيارلا يأ (07)

 م



 لا ااا اا ا ااا ااا ااا ا اا ا اا اح اا ام اح يدرألا بدألا يف سلدنألا طوقس ةاسأم ىدص

 بتك .رعاشلا دنع لايخلا ةردق نع اًضيأ ربعيو دايز نب قراط رعاشم نع ربعم رثؤم مظن وهو « قراط

 لوخد لبق ليق ءاعدلا نأ ىلع ديكأتلل ””(سلدنألاب داهجلا ناديم يف) نيسوق نيب ناونعلا تحت لابقإ
 : ةكرعملا

 ىمسأب مهتلمش نيذلا ءارقفلا كديبع ءالؤه ! يهلإ اي»
 ... كئنيد ةرصنل رعاشملا

 ءارحصلا يوطت مهلويخ تقلطنا

 لابجلا زهت لجلجت مهتاريبكتو ليسلا هب ضاف رهن مهنأك اوقلطنأ
 مهدالب نع نوديعب مويلا مه

 ديعبلا دلبلا اذه ىلإ اومدقو مهفكأ ىلع مهسوؤر اولمح

 كتملك ةعفرل

 يهلإ اي كاوس نيعم الو قيفر ال ثيح

 كليبس يف داهجلل اوجرخ ةيتف ءالؤه ( يهلإ اي

 كمركو كلضفب رصنلا مهحنماف

 راد يأل اوفهت ال مهبولق

 دالبلا دابعتسا الو ةميئغلا لام سيل مهفده

 ةطلسلاب الو ةايحلاب عتمتلا الو

 كليبس يف ةداهشلا لب

 ىربكلا ةحيصلاو ةفطاعلا كلت ةازغلا ءالؤه بولق يف قلخا يهلإ اي
 . 2.. رفكلا مالسإلا بلغي ىتح(*'رذت ال ةحيص

 نامز لك يف نوملسملا هب وعدي نأل حلصي يأ ةيمومع هيف ءاعد نيريخألا نيتيبلا يف لابقإ قلطيو
 : هنامز يف قراط هب اعد املثم ناكمو

 ىتح حون ءاعد يف تلجت يتلا ةنمؤملا ةبضغلاو ةينيدلا ةيمحلا ةنمؤملا ةمألا هذه ىلإ براي دعأ )
 يف فذقاو ةديدشلا ةيوقلا مئازعلاو ةديعبلا عماطملا اهيف قلخاو داسفلاو رفكلا ملاع ىلع ةقعاص حبصت
 . 0*2 «فويسلا لمع اهتارظن لمعت ىتح اهتبيهو اهبعر سانلا بولق

 ١7”7. ص لابقإ تايلك (0ه8)

 : 5 ةيآ ؛حون ةروس «اراّيد نيرفاكلا نم ضرألا ىلعرذت ال بر 9 : حون ناسل ىلع ىلاعت هلوق ىلإ ةراشإ (0 5)
 .8١ح6ص , لابقإ عئاور 2 يودنلا 26(
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 تاءاطعلاو تابلقثلا نم نورق : سلدنألا ١ ---------- 2-0-0-0 ل نان حل نمط حل مم عع عع عسا عم

 اًبيهم ارصق ةبطرق دجسم راوجب دّيش دق ناكو سلدنألل مكاح لوأ لوألا نمحرلا دبع ركذتي لابقإو
 لمح يتلا راجشألا كلت هرصق ةقيدح يف ليخنلا راجشأ سرغ اذهلو ةرمثملا راجشألاب اعلوم ناكو

 هتداعك هرصق ةقيدح ىلإ ناطلسلا مدق ءاسم تاذ هنأ يرقملا خيرات يف ءاج دقو « ماشلا نم اهتالتش

 يتلا ةيلاعلا ليخنلا ةرجش ىلع ذئنيح هرظن عقوو اريثك ملأتو ىذأتو « هئاسلجو هقافرو هبراقأ ردغ ركذتف

 (53): تايبألا هذه هناسل ىلع ترجو هداؤف كرحتف نطولا تايركذ هلخادب تفاط لئنيح « هبلق اهقشعي

 لخنلا دلب نع برغلا ضرأب تءانت  ٌةلخن ةفاصرلا طسوانل تّدبت
 يلهأ نعو ينب نع يباطكا لوطو 2 ىونلاو بّرغتلا يف يهيبش :تلقف
 ىلثم ىأتنملاو ءاصقإلا ىف كلثمف ٌةبيرغ اهيف تنأ ضرأب تأشن

 ْ ْ يذلا ىآتنملا يف نزملا يداوغ كتقس

 لبولاب نيكامسلا يرمتسيو حسي
 (لبولاب نيكاسملا يرمتسيو حصي)

 . '*1” راكفألا ضعب هدنع نم فاضأو ةرح ةمجرت ةيدرألاب راعشألا هذه مجرتف لابقإ ماقو

 وت يه رورس اك لد ييريم وت يه روناك نوهكنآ يريم
 وت يه روط لخن يئل يبريم وت نوه رود يس يداو ينبا

 وت يه .ءوح يك برع يئارحص الاب وكهجت ين اوه يك برغم

 وت يه روبصان نيم سيدرب نيم نوه روبصان نيم سيدرب
 وه روراي نيم اوه يك تبرغ

 وهرحس مناريت يقاس
 هراب هراب يه هكن ناماد هراظن يه بيجع اك ملاع

 هرائك اك رحب نيهناديب كرابم يروانش وك تمه

 هرارش يس كاخ نيهن اتهنا يناكدنز يس نورد زوس يه

 هراتس اك ماش اوه اكوت اكمج روا ميم تبرغ حبص

 يه نيهن دح يك ناهج يك نمؤم
 يه نيهكره ماقماك نمؤم

 ' هفاصرلا يف تسرغ ةروكذملا ةرجشلاو 2 بيطرلا سلدنألا نصغ نم بيطلا حفن 2 يرقملا 25

 . ال١ ص . لابقإ تايلك (07/)

 ضف



 ا سلا م ا ل ا ئلا يدرألا بدألا يف سلدنألا طوقس ةاسأم ىدص

 كلم « داّبع نب دمتعملا ىسني ال اضيأ وهف لوألا نمحرلا دبع راعشأ مّجرت دق لابقإ ناك اذإو

 77150هدد 04 ط6 : ناونعب ةلسلس يف ترشنو ةيزيلجنإلا ةغللا ىلإ هراعشأ ضعب تمجرت يذلا ةيليبشإ

 ونب لقتسا ةلقتسم تارامإ ىلإ سلدنألا ماسقنا دعبف . ةياكح لابقإ اهمجرت يتلا راعشأللو . 356 65

 اكلم ناكو م١1١٠  ه 45١ يف شرعلا هللاب دمتعملا ىلتعاو « مهتموكح اهيف اوماقأو ةيليبشإب داّبع

 دمتعملا دقع اذكهو ىراصنلاب نوئيعتسي اوناكو مهنيب اميف عازن يف اوناك كاذنآ نيملسملا نأ الإ اعاجش

 ءاج يذلا وسنوفلا ريفس دمتعملا لتق ه1 ةنس يف هنأ الإ وسنوفلا ينارصنلا مكاحلا عم ةدهاعم هسفن

 مزهو فسوي مدق . نيفشات نب فسويب ناعتسا يذلا دمتعملا ىلع وسنوفلا مجهف جارخلا ىلع لصحيل

 لبس هل اّيهو ايقيرفا ىلإ هلسرأو دمتعملا رسأو هكلم ىلإ ةيليبشإ مض لب كلذب فكي ملو وسنوفلا
 هنبا بره ه 484 ةئس يفو « رعشلا لوقب ىلستي حارف اساسح ًرعاش دمتعملا ناكو « ًاريسأ شيعلا

 نيح هيمدق صمخا ىلإ هسأر نم دمتعملا دبيقتب رمأ يذلا فسوي دض نيدرمتملا ضعب داقو رابجلادبع

 : اهعلطم يف ءاج ةديصق ادشنم قلطناف ملألا اذه ريسألا كلملا لمحتي ملو . "7 ثدح امب ملع

 امحرت وأ قفشت نأ تيبأ املسم ينملعت امأ !يديق

 امشه دقو بلقلا ينحنيف مشاه وبأ كيف ينرصني
 امظعألامشهت ال هتلكأ دق محللاو كل بارش يمد

 امحرتسم كيتأي نأ شخي ملهبل اًشئاط ًالفط محرا

 امقلعلاو مسلا نهتعرج هلشم هل تايخأ محراو

 امف عاضرللالإ حتفي امف اًئيش مهفيال رغلاو

 را فلا فرم نيملسملا يطعي وهو ةيدرألاب رعش راعشألا هذه غاصف لابقإ ماق

 ينك هر يقاب نيم ينيس ررش يب ناغف كآ

 يهب ريثأت يهر يتاج اوه تصخر يهب زوس

 جآ ريشمش هزين يب يه نيم نادنز رح درم

 يهب ريبدت يرم يه ناميشب نوه ناميشب نيم

ةربع لفطلا تقنخف هديدح يف بآقتيو هدويق يف فسري بآلاو هيلع لخد هنبا نأ ىرخأ ةياور يفو (04)
 بحأ ناكو 

 نأ دويو محللا هنم لكأو مدلا هنم برش دقل ا هيلع بتعيو هبطاخي اصخش هلعجو ديقلا ىجانف هيلإ دمتعملا ءانبأ

 اًنفيأو ١١ ص « ةيسلدلأ تاسارد « يكم رهاطلا : رظنا . خلإ. . همحرتسي ءاج لفطب يلابي الو مظعلا مشهي
 .؟ ١4و40

 , "45 "#9 ص . لابقإ ثايلك (09)

 انف



 تاءاطعلاو تابلقتلا نم نورق : سلدنألا 2220-2 ل م م عامل مح ماس ع ا ماع هل

 لد يهاتاج اجنهك بناج يك ريجنز دوخب دوخ

 يه ريجنز يرم بأ يهت مد ود غيت يرم وج

 يهب ريدقت قلاخ انتك يه اورب يبو خوش

 « سلدنألا نم هتدوع قيرط يف وهو راعشأ نم بتك ام رخآ قوسن لابقإ نع ثيدحلا ةياهن يفو
 : لابقإ لوقي سلدنأ ةملك مدختسي مل هنأ ظحاليو ء اينابسإ يأ '١''(هينابسه» اهناونع لعج دقو

 ىه نيمأ اك ناملسم نوخ وت هينابسه

 نيم رظن يريم وت يه كاب مرح دننام
 نيم ناشن يك نودجس نيم كامن يرت هديشوب

 نيم رحس داب يرت نيه نين اذا شوماخ

 : لوقي نأ ىلإ

 نكيلو ين نوهكنأ يرم اهكيد يهب هطانرغ

 نيم رضح هن نيم رفس هن رفاسم نيكست

 يهب انس يهب ايانس يهب اياهكد يهب اهكيد

 نيم ربخ هن نيم رظن هل يلست يك لد ه

 « اينابسإ قطانمل هترايز دعب لابقإ بلق تحاتجا ىتلا ةشايجلا فطاوعلل ةآرم ةقباسلا تايبألاو

 بيدألا ركفملا رعاشلا لظ دقف « سلدنألا ىملسم نيبو رعاشلا نيب طبر يذلا بحلل رهظم يهو

 . موجنلا نم اًناعمل رثكأ ءيلآللاك عومد يهو ةطانرغو ةبطرق عايض ىلع هتافلؤم لك يف عمدلا بكسي

 : لابقإ لوقي

 كبارت تورو كضرأ ىلع ةيكذلا برعلا ءامد ترج ! اينابسإ »

 . "560 ص , قباسلا ردصملا (70)

 انفز



 اب ا نط قد خانم نات كال ل اد د عن ا قع و هذا عجب و يدرألا بدألا يف سئدنألا طوقس ةاسأم ىدص

 م

 كضرأ قوف رظانلل ىمعارتت لازتال دوجسلا راثآ

 كئاوجأ نيب يودي تماصلا ناذألا ىدص لازيالو

 برعلا كئلوأ تايركذ ناذألا اذهو دوجسلا اذه داعأ دقل ! اينابسإ

 نمزلا نم  اًحدر انه  اومكح  نيذلا

 !؟كنسح لامجل يرورض ءانحلا باضخ لازي الأ

 اهئادهش ءامدب كضرأ بضخت نأ ةملسملا ةمألل نكمي

 نامعنلا قئاقش ةرهز ىلإ اهليحتل

 ام اًموي اهيف تناك يتلا ةرارحلا نيملسملا ءامد يف دعت مل اقح

 «لطابلل (ادبأ نيكتست وأ عضخت نأ نكمي ال ةمألا هذه نكلو

 يتلا نيملسملا ةمظعل ملعم رخآ تناك اهنأل كلذ « ةطانرغ رعاشلا ركذي نيريخألا نيتيبلا يفو

 رصق حيتافم ملس نيح « نيدلا نوؤشب متهي ال ةمهلا فيعض اهمكاح ناكو . سلدنألا يف تعاض

 ةفاسم اهنع دعتبا نأ دعبو « همايأ رخآ يضقيل ةطانرغ جراخخ قلطنا 15806118 اليبازإ ةكلملا ىلإ ءارمحلا

 نم عومدلا ترمهناف ءارمحلا رصق ىأرف لبج حفس ىلع ىرقلا ىدحإ يف حيرتسيل لزن اليم نيرشع
 رصقلا اذه ىلع ظفاحت نأ عطتست مل نابجلا اهيأ» : هل تلاقف لاحلا هذه ىلع همأ هتأرو لافطألاك هينيع

 . «!؟ءاسنلاك يكبت نأ نآلا كديفي اذامف لاجرلاك

 : اينابسإ وأ سلدنألا رداغم بتك ام رخآ بتكي وهو لابقإ نهذ يف ةعقاولا هذه تناكو

 نكلو اضيأ ةطانرغو (ءيش لك) يانيع تدهاش دقل »

 رضحلا يف الو رفسلا يف دجوت ال رفاسملا ةحار

 رارقتسالا يف الو لاحرتلاو ليحرلا يف دجون ال رفاسملا ةحار

 تتفسئناو تعمس تنيكرأو ةحبار

 ربخلا يف تسيلو رظنلا يف تسيل بلقلا ةحار

 «عامسلا يف تسيلو ةيؤرلاو ةدهاشملا يف تسيل بلقلا ةحار
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 تاءاطعلاو تابلقتلا نم نورق . سلدنألا 0 رم م داو و ودان روح همومه اناطر هد رج هرقل كو طك تايب لان ف ع هد

 : ةيدرألا ةياورلا

 دعت ةيدرألاب تردص يتلا تاياورلا نأ الإ نامزلا نم ارق ىدعتي ال ةيدرألا ةياورلا رمع نأ عم

 ةيدرألاب تردص يتلا تاياورلا ةثادحلا بهذم باحصأ ضراعو « دج ليلقلا اهنم رهتشاو « تائملاب

 مغر ًالوبق اتدجو ةيعامتجالا ةياورلاو ةيسنامورلا ةيخيراتلا ةياورلا نأ مغر اذه . ةتحب ةينف رومأل ارظن
 . "1 اهتاذ ةيدرألا ةياورلا روهدت بابسأ مهأ نم ةيدرألا داقن يأر يف تاياورلا نم عونلا اذه نأ

 ماع «سورعلا ةآرم» هتياور ترشن دقف ةيدرألا ةياورلا بتك نم لوأ 5” دمحأ ريذن انالوم ربتعي

 ىلإ «حوصنلا ةبوتا هتياور تمجرت امك ''”ةيدرأ ةياور لوأ عيمجلا فارتعاب دعتو ه1785-م84

 . ه1707-م18/15 ةنس ندنل يف ترشنو ةيزيلجنإلا

 بتكف (ه11740/م1975ه1 11/1 /م1875) ررش ميلحلا دبع انالوم ءاج دمحأ ريذن انالوم دعب

 , ه4:”17 /م1841/ ماع نم ءادتبا تاقلح يف اهرشنو «انيجرد زيزعلا كلم» ناونعب ةيخيرات ةياور لوأ

 هتاياور تزاتماو « «سلدنألا حتف» ناونعب اهبتك يتلا ةياورلا اهنم انمهي '"؛”ىرخأ تاياور ةدع رشن امك
 تعرونت امك « اهتياهن ىتح ءىراقلا دشت يتلا ةعباتتملا اهثادحأو ةكسامتملا اهتطخبو طبرلاو ةكبحلاب

 ةيخيراتلا هتاياور ررش جزمو « هتايصخش ناسل ىلع هيرجي يذلا راوحلا عم ىشامتي امب هبولسأو هتغل

 ةيناملألا ىلإ اهضعب مجرت ةياور 18 اهيف ةيخيرات ةياور ٠١7 ىلإ هتافلؤم ددع لصو دقو . ةيسنامورلاب

 ماع ارسيوس يف هتاياور ىدحإ وكسنويلا ةئيه تمجرتو (ادا ناج ؤارما هتياورو اوسر هتياور)

 .ه111 م1

 ةيزيلجنإلا تاياورلا ريثأت تحت ةيخيراتلا هتاياور أدب ررش نأ ىلإ ةراشإلا انه ركذلاب ريدجلا نمو

 . 2(" ةيدرألا ىلإ يزيلجنإلا حلطصملاب ةياورلا يأ 7051: يأ «لوان» ظفل لخدأ يذلا وهو

 يتلاك ىرخألا تاياورلا نم ريثكب لضفأ اهنأ كشالف ةيدرألا يف ةيخيراتلا ةياورلا نع ليق امهمو

 نيملسملا نيب ثدحت  كلازت الو تناك ام ةداع يتلا تابارطضالا) تاداسفلا عوضوم تجلاع

 ةياورلا لثم اهلثم 2 نيدلا غيلبتو ةوعدلا عباط اهيلع بلغ دقو , الثم ةراقلا هبش يف(ةكدانهلاو

 لا ات نيرت رصتخمم يك بدأ ودرأ «رتخا ميلس (0١

 . دمحأ ريذلب ةقلعتملا تاحفصلا 2 يمالسإلا يدرآلا بدلا ٠) ديمحلا دبع ريمس :رظنا هتمجرتل 90

 .؟١ة؟ص , خبرات نيرت رصتخم يك بدأ ودرأ فرق
 . ه417١ رفص ؛ لصيفلا ةلجم « ةيدرألا ةياورلا يف يمالسإلا هاجتالا « ديمحلا دبع ريمس (15)
 1 ١٠؟و ٠٠١ ص «اًضيأو 47 ص « لوان ودرا ريم يدص نيوسيب تثسمرس فس ("0)
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 10 1 ا ما ا د ع يدرألا بدألا يف سلدنألا طوقس ةاسأم ىدص

 مغرو « يمالسإلا عمتجملل حضاولا لكشلا اًمامت ضرعت مل اهنأ مغر ؛ ىلوألا اهلحارم يف ةيعامتجالا

 ةراقلا هبش يف اعيرس ًالوبق تلانو اًعساو ىدص يزاجح ميسن يئاورلا تاياور تدجو دقف اذه لك

 ربع يمالسإلا خيراتلا ةمظع نع يريخلا دشار ربع امك 2””ةيبرعلا ىلإ اهضعب مجرتو ةيئاتسكابلا ةيدنهلا

 دمحأ سيئرو يودن رثخا ديشرل ةيسنامورلا ةيعامتجالا تاياورلا رود ءاج مث ""ةيخيراتلا هتاياور
 هقح فوي مل يذلا اشاب عاجش دمحأ كلذكو سلدنألا نع ةيخيرات ةياور اًمضيأ بتك يذلا يرفعج

 , "7 ةصاخ ةفصب ةيخيراتلا ةياورلل بتاككو ةماع ةفصب بيدأك

 : ةيدرألا ىلإ سلدنألا نع ةيبرع تاباور ةمجرت

 يذلا يزاجح ميسن يأ ثحبلا اذه يف ةيسيئرلا ةيئاورلا ةيصخشلا ثيدحلاب لوانتن نأ لبق

 ةمجرتب ماق ةيدرألا ءابدأ ضعب نأ ركذن « سلدنألل اهضعب درفأو ةيخيراتلا ةياورلا ةباتك يف صصخت
 تردص سلدنألا نع تاياور دلقف رخآلا ضعبلا ماقو ةيدرألا ىلإ ةيبرعلا سلدنألا خيرات تاياور ضعب

 . ةيبرعلاب

 «رصانلا نمحرلادبع# ناديز يجروج ةياورل ةمجرت يهو ةيدرألا «رصانلا» ةياور لوألا فنصلا نم

 فالغلا ىلعو «مالسرلا خيرات تاياور» يجراخلا فالغلا ىلع بتكو لالهلا راد نع تردص يتلا

 تاداعو اهتراضحو سلدنألا دالب فصو ىلع لمتشت ةيخيرات ةياور «رصانلا نمحرلادبع» يلخادلا

 ءامسأ تبتك يلخخادلا فالغلا رهظ ىلعو . خلا . . . يومألا رصانلا نمحرلادبع ةفيلخلا نمز يف اهلهأ

 . طسوتملا عطقلا نم ةحفص !" 47 يف عقت يتلا ةيخيراتلا ةياورلا عجارمو ةياورلا لاطبأ

 ةيعامتجالا تاياورلا ةباتكب متها يذلا يرفعج دمحأ سيئر رصاعملا بيدألا ماق ةيدرألا يف

 . "357 «توكالاب» هتياور يف عدبأو ةيخيراتلا ةياورلا ةباتك يف عرب هنأ مغر ةيسنامورلاو

 عضوو «رصانلا» اهامسو «رصانلا نمحرلا دبع) ناديز يجروج ةياور يرفعج دمحأ سيئر مجرت

 ةدباع وأ ءارهزلا ةروص فالغلا ىلع عضوو ةيخيرات ةياور يأ «لوان يخيرات كيا» ةرابع ناونعلا تحت

 فالغلا يفو . رصانلا نمحرلا دبع ةفيلخلل ةروص اهفالغ ىلع ةيبرعلا ةياورلا امنيب رساي امبر سراف عم

 دمحم نامعن رسفوربلا اهعجارو ةيبرعلا ىلإ مساق نب دمحم ةياور باجدبلا ةعماجب ذاتسألا رهظأ روهظ مجرت (1)
 . ناتسكاب يف ترشنو ةحوتفملا لابقإ ةمالعلا ةعماجب يدنقشط

 . ١١14 ص ؛ لوا ودرأ نيم يدص نيوسيب (1/)
 . م1985 رياني «7011791 ص « ودرأ بدا خيرات نيرت رصتخم (7)
 . دنهلا لامش يف ةدلب مسا (19)
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 تاءاطعلاو تابلقتلا نم نورق ا سلدنألا همم همم هم مم هم م م مم همم م همم هدم م هم همم همم هم مم هدم م هدم همس م همم همس

 ةياور ةمجرت « «سلدنألاب ءارهزلا رصقل ةعئار ةليمج ةياكح» : ةرابعلا هذه تدرو ةيدرألا ةمجرتلل يناثلا
 : يلي ام ىلوألا ةحفصلا يف مجرتملا بتكو « ناديز يجروجل ةيخيرات

 : ةيلاتلا ةرابعلا ربق قوف رجح ىلع تيأر موي تاذ»
 !؟ بحلا ضرمل جالع كانهأ

 : ناكملا سفن ىلع تبتكف
 . ربصلا ريغ ءيش الو ربصلا

 : ةرابعلا هذه تدجوف ناكملا سفنب تررم يلاتلا مويلا يفو

 !؟ لمعلا امف . ربصلا نكمي ال اذإو

 : تبتكف
 ... توملا نم لضفأ جالع الف نذإ

 : ةرابعلا هذه هيلع تبتك دقو اديدج أربق تدجوف ناكملا سفنب تررم ثلاثلا مويلا يفو

 ربصلا نم نكمتأ مل ؛ كتحيصن تقدص دقل عصانلا اهيأ

 .. حورلا سفن نع تضفنف

 ربقلا ىلع ةحتافلا تأرق نأ الإ ينم ناك امف
 07 ”(يجاردأ ًادئاع تفوأتو

 لب روهشم يبرع بتاك ناديز يجروج"» : هتياورو ناديز يجروجب مجرتملا فرع ةيلاتلا ةحفصلا يفو
 تاياور نم هبتك ام لكو , خيراتلاو ةيمالسإلا تاياورلا ةباتكب ريبك فغش هل ؛ ةياورلا ةباتك لاجم يف ديرف
 لك تعبط اذهلو ريدقت ةرظن هتاياور ىلإ رظني يبرعلا ملاعلاو يمالسإلا خبراتلا ثادحأ نم ةثداحب قلعتي
 هنأ امك دج بصعتم يحيسم رهف .. بيع ناديز يجرج يف نأ الإ .. نآلا ىتح تاعبطلا تارشع هتاياور

 ةيضق نكت مل اذإ نكلو . ةيبرعلا هتيموق ليبس يف هنيدب يحضي هنأ ىتح اًضيأ بصعتم يبرع يموق
 ... مالسإلا قح يف تازملو تازمغ هتاياور للختتو ؛ مالسإلا ىلع موجهلا نع عروتي ال هنأف هنهذب ةيموقلا
 لكيه يف اًئيش ريغأ مل يننأ الإ ؛تارابعلا ضعب يف تلدبو ةياورلا نم «تايوغللا» هذه فذحب تمق دقو
 تمدق اذكهو هحلصأ أطخ دجأ املك تنكو يدرألا يبولسأ عم ىشامتيل ريغت عبطلاب بولسألاو ٠ ةياورلا

 . 2 ديدج لكشب ءارقلل ةياورلا

 «رصانلا نمحرلا دبعو ةبطرق» ناونعب لوألا لصفلاب ناديز يجروج ةياور أدبت لاثملا ليبس ىلعو
 بونج يف ريبكلا يداولا مساب فرعي رهن لامش عقت ٠ سلدنألا يف نييومألا ةمصاع ةبطرق» : اذكهو

 ) )8٠روهال زرشلبيب زنس دنا يلع مالغ خيش ط رصانلا .

 ؟ ا



 م روسو اسلم مااا الما وبطسلا ويح ياومخلا و يدرألا بدألا يف سلدنألا طوقس ةاسأم ىدص

 وهو (ها"0 . ٠٠٠١ ةئس ىلوت) رصانلا نمحرلادبع نمز يف اهدجم جوأو اهتراضح ةياغ تغلب دقو ايئابسإ

 . «سلدنألا كولم نم ةفيلخ ىمست نم لوأ

 مكحل سلدنألا هيف تعضخ نامز اذه» : اذكه «ةبطرق» ناونعب لوألا لصفلاب ةيدرألا ةمجرتلا أدبتو

 ةميظع ةيوق ةموكح مهسفنأل اوماقأ . علاطلا نسحل  مهنأ الإ ىهتنا دق قشمد يف مهمكح ناك ؛ ةيمأ ينب

 . 2...ماظعلا ابوروأ نيطالس اهمامأ دعتري ناك يتلا ةموكحلا يه هذه تناكو  اينابسإ  ةديعب دالب يف

 تالاجملا عيمج يف سلدنألا يف يراضحلا نيملسملا ريثأت نع يكحت ةيدرألا ةياورلا يضمتو

 نأ اهرون داك , سلدنألا يف نوملسملا اهءاضأ يتلا سمشلا نإ» : . . بصعتلا نع نيملسملا داعتباو

 ريبكلا يداولا رهن لامش يف . مهيلإ لصي نأ نم رونلا اذه عنم اولواح ابوروأ لهأ نأ الإ ابوروأ ىلإ لصي
 هيف رودت يذلا نامزلاو ... سلدنألا يف يمالسإلا مكحلا ةمصاع تناك  ةباذجلا ةعئارلا ةبطرق ةنيدم تناك

 مكح « ةديرف ةبيجع ةيصخش لمحي وهو ... رصانلا نمحرلا دبع ةفيلخلا نينمؤملا ريمأ نامز وه انتياكح
 جاتلا هسأر نع علخف . ةفالخلا عباطب سلدنألا ةموكح عبطو ه0 . ىلإ ه 7.0 نم ةئس نيسمخ اًبيرقت

 . «ةفالخلا ةمامع سبلو

 . اًبيرقت ارطس /١1 يأ ةيدرألاب فصنو ةحفص يف (رطسأ ةعبرأ) ةيبرعلا روطسلا ةمجرت تءاج اذكه

 ةياورلا يف ًالثم ثلاثلا لصفلاف ؛ لوصفلا مظعم نيوانع رّيغو لوصفلا ضعب فذحب مجرتملا ماقو

 يف عباسلا لصفلاو «ةفيلخلا ميدن» ناونعب ةيدرألا ةمجرتلا يفو «نايصخلا ريبك رساي» ناونعب ةيبرعلا

 يرفعج دمحأ سيئر ماق امك «ليللا ةملظ يف» ناونعب ةيدرألا يفو «عامتجالا» ناونعب ةيبرعلا ةياورلا

 ةمجرتلا يف ةيدهلاو لسرلا» ناونعب رشع عبارلاو رشع ثلاثلا لصفلاف دحاو لصف يف نيلصف جمدب

 ةمجرتلاو الصف ١/ ةيبرعلا ةياورلا لوصف ددع ءاجف اذكهو نيطنطسق ةيده ناوئعب دحاو لصف «ةيدرألا

 عم نكلو نيبحملا جاوزب ةياورلا تهتناو يلصألا فلؤملا ةطخ مجرتملا عبتا دقو « ًالصف 7١ ةيدرألا

 اذه نوكيل مسبتلاو لجخلا راهظإ اهيفكي ةملسم ةاتف يهف ةدياع لبق نم ةقفاوملا ةروص ضرع فالتخا

 . جاوزلا ىلع اهتقفاوم ليلد وه

 ةرتف جلاعت ةياور يهو « ريفوت رابج بيدألل «سلدنأ ناديهش» ناونعب ىرخأ ةياور يناثلا فنصلاو

 عضي مل اباب نيرشعو نينثا مضتو طسوتملا عطقلا نم ةحفص ١٠ يف عقتو سلدنألا حتفل دادعتسالا

 يتلاو «دايز نب قراط وأ سلدنألا حتف» ناديز يجروج ةياورب ةهيبش ةياورلاو . اًناونع اهنم يأل فلؤملا
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 تاءاطعلاو تابلقتلا نم نور: :نسلدتألا ١ داع دن عل اعل لدم دا ناو د دوم ل نايا ابا الو هدادروا يدع دا

 قراط دي ىلع اهحتفو اهلاوحأ فصوو يمالسإلا حتتفلا ليبق اينابسإ خيرات نمضتت اهنإ اهفلؤم اهنع لاق

 . ١7" طوقلا كلم كيردور لتقمو دايز نبا

 ءدبلا ةصق يكحي يذلا لصفلا وهو ةيدرألا ةياورلا نم رشع نماثلا لصفلا روطس ضععب انه راتخنو

 قراط ىلص نأ دعب ... ةرجهلل 51 ةنس ناضمر نم نيرشعلاو نماثلا رجف يف كلذ ناك ...» : موجههلاب

 نم متئج دقل , هللا ليبس يف ةازغلا نودهاجملا اهيأ ... يتوخأو يئاقدصأ : لاقف نيدهاجملا بطاخ رجفلا

 ةريس مكفلخو ٠ رينم قرشم لبقتسم مكمامأ , هللا ليبس يف اودهاجتل لايمألا فالآ انه نع دعبي دلب

 ةعفرل ةداهشلا بجاو اودؤت نأو ٠ مهتريس اويحتل لبقتسملا اوكلمت نأ مكيلع ؛ ةرطعلا مكدادجأو مكئابآ

 , مكفلخ نم رحبلاو مكمامأ ودعلاف ؛ ةقلغم رهتهقتلا وأ عجارتلا باوبأ عيمج نأ اوركذتتلو , مالسإلا ةيار
 ائقرح نأ دعب سلدنألا ضرأ انلزن دقل ؛ مكسراح يه مكتعاجشو مكناميإ ةرارح يفو مكدعاوس يف مكتوقف

 هسفن ربتعي نأ مكنم دحاو لك ىلعو ءانفلا ينعي صعاقتلاو رامدلا ينعت ءادعألا مامأ ةلفغلاف . نفسلا

 بحس اوحيزأو اومدقتف «اونمآ يذلا تبغي هللا نإ» مكع هلع لوسرلا ةراشبو , هراد سلدنألا نأو , ةرخص

 قانخلا اوقّيضو هللا ليبس يف اوقلطناو ضرألا هذه ىلإ رونلا لصيل اهقيرط سمشلا ةعشأ دجت ىتح ةملظلا

 مكرصٌنو هللا دابع متنأف ؛ هسفن ديع يذلا ملاظلا اذه اومطح , هسافنأ عطقتت ىتح ("'!(قيردر) كيردر ىلع

 . 2... دالبلا هذه حتفب هتباحص لوسرلا رشب دقل حتفلا ةراشب مكعمسأ . هللا دنع نم دّكؤم

 ةجيتن مت حتفلا نأو ءادهشلا ءامدب تحتف سلدنألا نأ هتياور نم ريخألا لصفلا يف بتاكلا حضويو

 . ءادفلاو ةيحضتلل

 ميسنو « هتاياور يف سلدنألا نع هبتك امو يزاجح ميسن رصاعملا يناتسكابلا يئاورلل نآلا ضرعن

 ناكو ه1101/ /م19128 ةنس روهالب ةيمالسإلا ةيلكلا نم جرختو ه1777 /م1415 ماع دلو يزاجح

 ةياور لوأ بتك . اهب لمعو ةفاحصلاب فغش امنيب همامتها بذج يذلا عوضوملا وه يمالسإلا خيراتلا

 ةصاخ ةناكم لثحا هنإ لاقي قحلاو « ةيخيراتلا هتاياور ةلسلس تلاوت اهدعبو «دهاجم ةياكح» ناونعب هل

 هيف رثؤت « فهرم سح بحاص بيدأو بتاك وهو « ةصاخ ةفصب ةيخيراتلاو ةيدرألا ةياورلا خيرات يف

 . روطسلا نيب هملقب اهعوطيف ةجضان جرختو هلخادب رمتختو ثادحألا

 . (خيرات نودب ١ يبرعلا قرشلا راد : توريب) ٠ سلدنأ ناديهش « ريفوت رابجم (/1)
 . كيردور اذكه ناديز يجروج دنع مسالا مسر درو (/؟)

 اا



 00 يدرألا بدألا يف سلدنألا طوقس ةاسأم ىدص

 ةعاربو ةيخيراتلا اهتيمهأل رظن اهترهش تعاذ يتلا نيفشات نب فسري هتياور يزاجح ميسن بتك

 ةعيبطلل هريوصت يف هزاجيإ كلذكو تاراشإلاو تاحيملتلا هيف مدختسا يذلا يئاورلا هبولسأ يف بتاكلا

 ةياورلل هتباتك ببس بتاكلا حضوي . ليمج يبدأ بولسأ نم راوحلا هب زاتما امو ثادحألل هضرعو
 ليللا ةملظ يف ةلاضلا لفاوقلا مامأ قيرطلا تءاضأ يتلا موجنلا كلت ىسنت سمشلا ءوض يف» : اذكه

 دونجلا كئلوأ ركذ نع ًارصاق اًمئاد خرؤملا ملق لظي امنيب ميظع لجر ىلإ بسنت ةمأ لك تاراصتناف
 . 2... ةرهاطلا مهئامد دادمب ةديجملا خيراتلا لوصف تبتك نيذلا نيلوهجملا

 ةملسملا انتمأ يدهاجم قرعو ءامدب بتك سلدنألا خيرات نم باب باتكلا اذه» : بتاكلا درطتسيو

 نأ الإ :ةجهبلاو ةيرحلا حبص ةلاسر سلدنألا يملسمل تلمح اًسمش نيفشات نب فسوي ناك دقف  نيلوهجملا

 .« ةكلاحلا بئاصملاو مالآلا يلايل يف لمألا ليدانق اوعفر نيدهاجم تايحضت جاتن نم ناك اذه

 ىضقف « يزاجح ميسن دنع لضفملا عوضوملا وه يمالسإلا خيراتلا عوضوم ناك تركذ امكو
 يأ «رفاسم ك تار يريهدنا» بتكف سلدنألا هتبلجو « يخيراتلا ثحبلا يف هرمع نم ربكألا مسقلا

 ةراضحلا سمش بورغ ةصق اتلوانتو رانلاو ةسينكلا يأ «كآ روا اسيلك» بتكو ليللا مالظ يف لحار

 هتياور امأ . نيملسملاب سلدنألا ضرأ تقاض فيكو ةطانرغ طوقس ةثداحو سلدنألا يف ةيمالسإلا

 ةلطيلطو ةيليبشإو ةبطرق تعاض فيكو سلدنألا يف نوملسملا اههجاو يتلا رطاخملا تلوانتف نيهاش
 : «ليللا مالظ يف لحار» هتياور ةباتكل هتعفد يتلا بابسألا اهيف حضوي ةمدقم بتكي هتداعكو . اهريغو

 ءاضقلا نكمأ ول : ةبصعتملا اهبساهم ةعامج نم ةكدانهلا دحأ لاق نيح سلدنألا خيرات بّلقأ تأدب»
 متي نأ نكمي ال اذاملف ةنس ةئامنامث رمتسا مكح دعب اينابسإ يف مهل رثأ لك ىلعو نيملسملا ىلع اًمامت

 . «دنهلا يف اذه

 ةطانرغ تطقس نأ دعب « ليللا مالظ يف يرفاسملا ةياكح بتكي يزاجح ميسن أدب اذكهو

  ناجشألاب ءيلمو رثؤم بتاكلا بولسأو ءىراقلا دشت اهرخآ ىلإ اهلوأ نم ةياورلاو (م١15؟ /ه980)

 (70: ىلي ام ءاج سلدنألا ضرأ اعدوم هتتيفسب قلطنا يذلا ناملس ىلإ فسوي هلسرأ باطخ يف

 دنانيدرف ىلإ ةطانرغ حيتافم مّلس دق هللا دبع وبأ نوكي اذه يباطخ مكلصي نأ لبق ٠ .. يئاقدصأ »

 ةطاترغ لهأ لاح وه اذهو ةأجف رويطلا تمصت يتأي نيح نافوطلا نأ تيأر دقل .. نطو انل نوكي نل اهدعبو
 رخآ عم جرخأ فوس اًضيأ انأو ؟ اذام مث : لاؤسلا اذه رخآلا لأسي مويلا ةطانرغ يف ناسنإ لكو ... مويلا

 . "0/86 ص ٠ يمالسإلا يدرألا بدألا 00

 نا



 تاءاطعلاو تابلقتلا نم نور : سلدنألا 222-22 2222-2 22222220 2 0 ا ل ل ع

 يأ ىلإ يردأ ال ... اهروصت نم يحور دعترتو بلقلا قزمت يتلا رظانملا ىرأ نأ عيطتسأ ال انأف .. ةلفاق

 نيب ادبأ قرف ال هنأ حضاولا رمألا نكلو مهفادهأ قيقحت يف كعم اوجرخ نيذلا سانلا كئلوأ قفويس دح

 ةطانرغف رمألا يف قرف يأ كانه نوكي ال امبرلف انه تلصوو تدع كنأ ول ىتحو ارخأتم وأ اًعيرس مهتدوع

 نم ىرأ اذهلو لابجلا يف ةبراحملا لئابقلا نيب لظن نأ انلامآ لكف اهدعبو ... انيديأ نم تعاض دق نآلا

 اهسفن مظنتو لئابقلا دحتتو لوحتي نل نامزلا مادام هنأ يهو كتالمز ىلإ ةلاسرلا هذه غلبت نأ يرورضلا
 نأ نكمي . ةدوعلا نم الدب كانه ءاقبلا بجي تقولا كلذ ىلإو . داهج وأ حافك يأ نم ىودج كانه سيلف

 كلت يفو ةرجهلا ىوس ليبس نم نيروبجملا نيروهقملا سلدنألا يملسم مامأ هيف نوكي ال تقو انيلع يتأي

 كرتن نل ٠ (دلاخو اًميظع المع مكبناج نم نوكيس اذه نإف انمامأ ةرجهلا باب حتف نكمأ ول فورظلا
 سانلا ةيقب امأ اهبراقأ شيعي ثيح شكارم ىلإ يتجوز لاسرإ رمأ ربدت نأ وجرأف اذهلو نآلا سلدنألا
 .«...رئازجلا وأ شكارم يف مهء اقدصأو مهبراقأ نع ثحبتلف

 ماع تاليدعتلا ضعب اهيلع ىرجأ مث م1148 /ه11748 ماع بيدألا اهلمكأ دقف نيهاش ةياور امأ

 ةيدنهلا ةراقلا هبش يف مهلاوحأو سلدنألا يف نيملسملا لاوحأ نيب اهيف طبر دقو م1908 /ه14

 ةياكحو ءادهشلا ءامد اهيورت يتلا ضرألا كلت ىلع طقف رضخت ةيرحلا ةحاو نإ» : لوقي . ةيناتسكابلا

 . "4! « عومدلا عفنت ال ءامدلا دمجتت نيحو ةراح ليست يتلا ءامدلا هذهب اًمئاد بتكت ةمألا ةمظع

 ًالكش عنص لب يصصقلا درسلا ةعقر عيسوت ىلإ اهيف أجلي مل بيدألا نأل ؛ ةياورلاب داقنلا داشأ دقو

 ضارتعا مغرو « بذبذت الب اهتياهن ىتحو ةياورلا ةيادب لنم رمتسي رحاس ريثأت هنم ءزج لك يف ًاليمج
 ةياورلا ريس يف اهرود اهل ناك ظعاوملاو بطخلا نأ الإ ظعاوم وأ بطخ نم اهيف درو ام ىلع ضعبلا

 . اهتاذ

 يف اونلعأو ةيمالسإلا ةمألا ةزع ةيار اوعفر نيذلا مزعلا يلوأ نم نيدهاجملا يزاجح ميسن رّرص

 يتلا ءامسلا هذه نأو انتلذ ىرت نل انفالسأ ةريسم اهتارذ تدهش يتلا ضرألا هذه نإ» :ءارمحلا تاناويأ

 بضخيس يذلا ةمايقلا موي نأو انيديأ يف ةيدوبعلا لالغأ ىرت نل ةنس ةئامنامثل انفالسأ فويس اهيف تقرب

 . '"5)« انبايث ىلع ءادوسلا ةيدوبعلاو لذلا عقب دهشي نل ةداهشلا مدب انبايث

 ةيخيراتلا ةرتفلا يكحت يهف م91١/ ماع نم رياني يف بيدألا اهلمكأ يتلا «رانلاو ةسينكلا» ةياور امأ

 حافكلا يف مهلشف دعبو مهتلود طوقس دعب نوملسملا هل ضرعت امو « م191١ /ه894 ماع تلت يتلا

 هب رم ام أوسأ نم ةرتفلاي هذه تناكو مهتوتحا يتلا ةيلخادلا تارماؤملل ةجيتن مهدجم دادرتسال

 . ةياورلا ةمدقم (5)

 . 775 ص . يمالسإلا يدرألا بدألا (75)
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 11 1 م كدا لن ل ود تا اي نا راك هد اع دو بدت وتل ام هي و6 هو يدرألا بدألا يف سلدنألا طوقس ةاسأم ىدص

 ءاثفإ ةيلمعل اوضرعت ١ ملسم خرؤم يأ هنع بتكي مل ملظو رهقل اوضّرعت دقف « سلدنألاب نوملسملا

 نم هنإ لوقت ةتفال مهنم دحاو لك نيبج ىلع تعضو نيح شيتفتلا مكاحم مسا تحت ةمظنم

 مجرتت نأب ةريدج ةياورلاو « ةينارصنلا ىلإ (رهق لوحت يذلا ملسملل يريقحت مسا وهو نوكيسيروملا

 . ةيبرعلا ىلإ

 : يلي ام ءادهإلا يف بتكيو زيزعلادبع نب لصيف كلملا ديهشلا حور ىلإ هتياور بتاكلا يدهي

 ىلإ راص هنأ رعشأ هبر راوج ىلإ هلاقتناو هئداهش دعبو ديعب نم اًمئاد هارأ تنك ةايحلا ديق ىلع ناك نيحا
 . «برقأ يبلق

 ارظن مهريغ نم رثكأ ةيدنهلا ةراقلا هبش وملسم اهب رعشي ةيماس يناعم لمحت تاملكلا هذهو

 . انه اهحرش لوطيو بعصي فورظل

 مكاحمو م497١ ماع دعب سلدنألا يف نيملسملا باصأ ام اهيف حرشي هتياورل ةمدقم بيدألا عضي

 ةيدنهلا ةراقلا هبش يف نيملسملا لاوحأو يضاملا يف سلدنألا يف نيملسملا لاوحأ نيب طبريو شيتفتلا

 نيح ةطانرغ نم اورجاه نيملسملا نم ةعامج لخاد تايصخش ةدع ىلع رودت ةياورلاو ١ رضاحلا يف

 لايمأ ةرشعو اضرع لايمأ ةسمخ يلاوح ةراجفلل ةيلبجلا ةقطنملا يف هللا دبع نبا ةموكح ترصحنا
 . الوط

 رسأ يف ةنايخلل ةجيتن عقي هفافز لبق هنأ الإ اهيلع دقعيو داعسب يقتلي نسحلا وبأ وه ةياورلا سراف
 نادو ثراحلا كانهو رئازجلاو شكارم ىلإ نيملسملا نيرجاهملا عم رفاسي هللا دبع وبأو . دنانيدرف

 همعديو شيتفتلا مكاحمل ًالصف درفي بتاكلاو . نئاخلا رود بعلي يذلا بعصمو شيجلا سيئر يئول
 . ةينفلا ةيحانلا نم ةياورلا يف فعض ةطقن دعي اذهو ةيخيراتلا رومألا ضعب ريسفتل يشاوحلا نم ديدعلاب

 نم نرعلا نولاني نيذلا نيدهاجملا فوفص ىلإ مضنيو نسحلا وبأ وجني ... ةياورلا يضمتو

 نسحلا وبأ لوقيو . . . ايقيرفأ ءيطاوش ىلإ مهلقنت ةئيفس رهظ ىلع ٍداعسب يقتليو ةيكرتلا نفسلا ضعب
 نأ ينئكمي ايندلا يف ناكم دجوي امبر هنأ يلاب ىلع رطخي ناك سلدنألا كرتأ نأ لبق :  داعس اًبطاخم
 ةريزجلاو ماشلاو رصم نإو ربربلا لحاس نإ لوقأ نأ نآلا يننكمي هنأ رعشأو . يتيبو ينطرم هيلع قلطأ

 , 90 «يل نطوو يل تيب دالبلا هذه يف عيضوم لك ايكرتو ةيبرعلا
 : 0 ص . ةياورلا ()
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 تاءاطعلاو تابلقتلا نبم نورفق : سلدنألا ا ا ا ا ا ع دج و ام هي اعلا ن4 ها اال عم كد ع م ومو نعد

 راهنألاو لابجلاو نايدولا ةعومجم وه سيل نطولا نأ بئاصملاو مالآلا ينتملع دقل١ : داعس درتف

 فاصنإلاو لدعلا عيباني قلطنت ثيحو ةيرحلا مئاسن هئاوجأ يف بهت يذلا ناكملا وه نطولا لب تاوارحصلاو

 . «نيمولظمو ةملظ ىلإ سانلا مسقني ال ثيحو

 يف ةروثلاو ةطانرغ طوقس نم ةئس نيعبسو ةسمخ دعب م16511/ ماوعا ىلإ لصتل ةياورلا يضمتو
 يقبيو هلهأ نم رادغ دي ىلع هفتح هللا دبع وهو نيدهاجملا رخآ يقليو م078١ ربمسيد 11" يف ةطانرغ

 ةمألا نيب تالصلا عاطقناو اهريغو ةبطرقو ةطانرغ طوقس مغر نييكسيروملا بولق يف مالسإلا
 . مهتاسأم رطسي نم هيف دجوي مل تقو يف رانلا ىلإ ءايحأ نوقاسي اوناك نيذلا ءاسؤبلا ءالؤهو ةيمالسإلا

 طبريو نمزلا نم ةددحم ةبقح لالخ سلدنألا يف نيملسملا خيرات ىلع ءوضلا يقلت ةياورلاو

 كارتألا مايق ىلع دكؤيو ةيدنهلا ةراقلا هبش يف مهبئاصمو سلدنألا يف نيملسملا بئاصم نيب بتاكلا

 ايعيبط اريوصت هتايصخش روصي بتاكلاو "!ينارصنلا شطبلا مامأ نيرجاهملا ضعب ذاقنإل تالواحمب

 : لاثملا ليبس ىلعو بتاكك هبناج نم ةفطاع نود هلاطبأ ناسل ىلع عقاولا روصي امك سانلا ةيقبك مهف

 نأ ًادقتعم يبلق عدخأو يسفن ينمأ تللظ دقل , ةوق الو انل لوح ال نحن يتينباي : داعسل بعصم لاق»
 ةداسلا نيب رمتست نأ ةدهاعم يأل نكمي ال هنأ تتبثأ فورظلا نأ الإ حلصلا ةدهاعمب نومزتلي دق ىراصنلا

 مسا ركذن نأ نم اًقوخ دعترنو لقتعا كجوزو لتق مساقلا ابأ نأ دح ىلإ تلصو ةئيسلا انفورظ نإ ؛ ديبعلاو
 , 278)(غ ةلعقلا

 دقل ٠ مويلا اهدهشن يتلا كلت نم رثكأ ةساعت يأ» : ناملس ناسل ىلع نيقفانملا ةنايخ ىلإ ريشيو

 نم دجو مك ... ةيضاملا نورقلا ربع حبسي يركف ناك ام ًاريثكو ملحلاك ماظعلا انفالسأ تاونس خبرات انلعج

 ةلذلا قامعأ ىلإ انب اوعفدو اًيجيردت انلبقتتسم حابصم مهردغ أفطأ نمم مساقلا يبأو هللا دبع
 , "7(نارهلاو

 . "0/17/7157 ص « ةياورلا (7)
 . 1١55-١509 ص (/)
 . 7737 ص (ا/9)
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 فد دو دوت هما ل ةمموا ااا مل اكد رقم اف مم يدرألا بدألا يف سلدنألا طوقس ةاسأم ىدص

 سلدنألا يف نوملسملا اهدهش يتلا ةاسأملا ةيضق ريثأت ةقباسلا تاحفصلا نم اًيلج حضو اذكهو

 ريبك دح ىلإ تهباش طوقسلا ليبق سلدنألا يف ةيسايسلا فورظلا نأل ؛ رثنو امظن يدرألا بدألا ىلع

 رمعتسملا دي ىلع (ةيلوغملا) ةيروميتلا ةلودلا لاوز دعب ةراقلا هبش يف نوملسملا اهب رم يتلا فورظلا

 يدنهلا عمتجملا لخاد ةدقعمو ةبعص فورظل ةجيتن اًيلاح نوملسملا هب رمي امو « ةيحان نم يزيلجنالا

 مكحلا لاوز ةيضق نيلوانتم مهتاياورو مهراعشأ ةباتك ىلا ةيدرألا ءابدأ عفد امم « ىرخأ ةيحان نم

 ةيدنهلا ةراقلا هبش يف مهيوذو مهلهأل ةيريذحت تاقلط نوردصي مهنأكو «٠ سلدنألا يف يمالسإلا

 . نيملسملا باّتكلاو ءابدألا فواخم قدص ىلع ةرصاعملا اهئادحأ دهشت لازتال يتلا ةيناتسكابلا

 ةيدرألاب تاياور ءابدألا بتك امك اهضعبل انضرع ةيرعش عئاور لابقإ دمحم نع ردص اذكهو
 نع اًمجرتم ةيدرألاب اجذومن ضرعلل انرتخاو . طوقسلا نمز ىتحو حتفلا ةيادب ذنم سلدنألا تلوانت

 ةباتك يف صصخت يذلا يزاجح ميسن يئاورلل تاحفص ةدع اندرفأ مث « ةيبرعلل ادلقم رخآو ةيبرعلا

 مهأب تبث مث تاقيلعتلاو يشاوحلا كلذ عبتو « هتاياور نم عبرأب سلدنألا صخو ةيخيراتلا ةياورلا

 . ثحبلاب ةصاخلا عجارملاو رداصملا

 نال



 تاءاطعلاو تابلقتلا نم نورق : سئلدنألا ا ا اا د و عج و حرك هدف اج 226 عش جم هو اجو هاه ب سو نهد هو نول

 عجارملاو رداصملا

 : ديمحلا دبع ريمس « ميهاربإ

 ةعماجي رشنلاو ةفاقثلا ةاردا رشن قدزرفلا عباطم : ضايرلا ؛« يمالسإلا يدرألا بدألا .

 . م199؟ « ةيمالسإلا دوعس نب دمحم مامإلا

 . ها 4115 « مالسلا راد : ضايرلا . برعلاو لابقإ -

 : دمحم « لايقإ

 : ما . روهال ةعبط .« يسراف  لابقإ تايلك َ

 . م191١ . روهال ةعبط « ودرأ  لابقإ تايلك 3

 ةرهاقلا « ةيناثلا ةعبطلا  داقعلا دومحم سابع ةمجرت « يمالسإلا يف ينيدلا ركفلا ديدجت -

 .ما4

 : (مجرتم) دمحأ روهظ « رهظأ

 . روهال ةعبط ٠ يدنقشط نامعن ةمجرتلا عجار « مساق نب دمحم

 : ليهس « يراخب

 . ما . روهال ةعبط « يراكن لوان ودرأ

 : ريقوت ءرابج

 . خيرات نودب ء روهال سيرب كنتنرب يملع ط زنس دنا يلع مالغ خيش سلدنأ ناديهش

 : دمحأ سيئر « يرفعج
 . م١191 ءروهال ط زئنس دنأ يلع مالغ خيش « رصانلا

 : ميسن « يزاجح

 . م985١ « هناخ بتك يموق : روهال ا

 . م985١ « هناخ بتك يموق : روهال « ّكآروا اسيلك -

 . م1985 « هناخ بتك يموق : روهال « نيهاش

 . م1941 « هناخخ بتك يموق : روهال « نيفشات نب فسوي -

 ل



 كد و د ادن اب و و ماك وو تن قارن ا د هد دن شله داو يدرألا بدألا يف سلدنألا طوقس ةاسأم ىدص

 : نيسح قدصت « اجار

 .روهال « هناخخ بتك يموق هعلاطم كيا « يزاجح ميسن

 : يجروج « ناديز

 . خيرات نودب « لالهلا راد : ةرهاقلا ء نمحرلا دبعو لراش َ

 . خيرات نودب « لالهلا راد : ةرهاقلا « رصانلا نمحرلا دبع ِ

 . خيرات نودب « يبرعلا قرشلا راد : توريب ٠ سلدنألا حتف ُ

 : فسوي .د « تسمرس

 . م1917 « وبد كب لئشين : دابأ رديح « لوان ودرا نيم يدص نيوسيب

 : ديجم لمحم ؛ ديعسلا

 . رشنلل ديشرلا راد ١5١ تاسارد ةلسلس « سلدنألاب نيدحوملاو نيطبارملا دهع يف رعشلا

 : رثخأ « ميلس

 . م1985 ء روهال ١١ ط , خيرات نيرت رصتخم يك بدا ودرأ

 : ميلحلا دبع انالوم ء ررش

 . م1896 « هروهداس ط « انيلجنا نسح .

 .ما١٠15 «.ونهكل ط « سلدنأ حتف َ

 : نسح دمحم « يمظعالاو نالعش يواصلا « نالعش

 .ما9ا/ه /ه06 « ركفلا راد : قشمد «ناتسكابو دنهلا يف ةيمالسإلا ةفاقثلاو لابقإ ةفسلف

 : ةيطع « رفص

 اها / م١197. ةضهنلا ةبتكم : رصم . 7 دلجم « يمالسإلا سوماقلا

 : نيدلا حابص ديس « نمحرلا دبع

 راد رشن «٠ فلؤم نودب « نيم ينشور يك رظنم شيب روا رظنم سب يخيرات دجسم يرباب

 . م1989 « هرك مظعأ يمديكا يلبش نيفنصملا
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 تاءاطعلاو تايبلقتلا نم نورق : سلدنألا 200 3 ا ا يل ينو ل كاب كال هان عندو وكلا د 2ياج فك اد او وتموت

 . ةضهلا راد : رصم « ةيناثلا ةعبطلا « نيدحوملاو نيطبارملا رصع

 : يلع دمحم , بطق

 : ما06 « ناقرفلا ةبتكم : ةرهاقلا « سلدنألا يف شيتفتلا مكاحم مئارجو حباذم

 : يرقملا دمحم نب دمحأ خيشلا « يرقملا

  رداص راد : توريب ٠ سابع ناسحإ هققح « بيطرلا سلدنألا نصغ نم بيطلا حفن

 . ماةال8 مها

 : دمحأ رهاطلا « يكم

 .م19806 /ها 508 « فراعملا راد : ةرهاقلا « ةيناثلا ةعبطلا « اينابسإ يف ةيبرعلا ةراضحلا -

 :ةرهاقلا « ةثلاثلا ةعبطلا ٠ (ةمجرتو ريرحت) ةفسلفلاو خيراتلاو بدألا يف ةيسلدنأ تاسارد -

 . ما9/1/ « فراعملا راد

 : نسحلا وبأ « يودنلا

 .ها١٠14 ءونهكل ط « سواه زنشيكيلبيب « مالسإلا خيرات يف رزجلاو دملا -

 .ما1945/ها505  ونهكل « ةئثلاثلا ةعبطلا ءاهروطتو دنهلا يف ةيمالسإلا ةوعدلا -

 . م1941 /ه501١/ « ونهكل « ةثلاثلا ةعبطلا « ءاملعلا ةودن « دنهلا يف نوملسملا -

 . م1978/ه17948 « تيوكلا « لابقإ عئاور -

 : معنمل اديع « رمنلا

 2 عيزوتلاو رشنلاو تاساردلل ةيعماجلا ةسسؤملا ©: كتوريب « دنهلا يف مالسرإلا خيرات

 .م19481/ه١15

 : نيدلا ريصن « يمشاه

 .ما65 2 روهال ١ زكرم ودرا « ةسماخلا ةعبطلا « ودرا نيم نكر

 ة1سطمسس» ع0 5201 :
 ذ 15غ مرو 01 اللا آمئاععقطبتع, آمل, 09,
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 زاجحلاو دجن

 ةيسلدنألا ةيرعشلا ةركاذلا يك

 يولعلا رصنب هللا دبع :روتكدلا





 تاءاطعلاو تابلقتلا نسم نورق : سلدنألا 2-2-١ ل م نم هس ع ع سهم مع ع هس عع عع

 ةيسلدنألا ةيرعشلا ةركاذلا يف زاجحلاو دجن

 (*©يرلعلا رصنب هللا دبع :روتكدلا

 ثحبلا صلختسم

 قرشملا نيب ىعادبإلا لئامتلا لاجم يف ةيسلدنألا تاءاطعلا ضعب زاربإ ىلإ ثحبلا فدهي

 ىسلدنألا عادبإلا ةركاذ يف زاجحلاو دجن عوبر روضح يف اهتايلجت يحوتستو يمالسإلا برغملاو
 ةبرجتلا يف اًيساسأ ايرعش اًنوكم اهرابتعاب ٠ ىبرعلا رعشلا يف ةيلعاف عوبرلا كلت تلثمت دقو . ةصاخ
 مهلتساف « كلذ نع يسلدنألا رعشلا ربع مث نمو . يبرعلا نمزلا دادتما ربع عادبإلل اعبنمو ؛ ةيرعشلا
 : لالخ نم ناكملا ةدواعم

 . نفلاو كولسلا يف ةيبرعلا ةلاصألاب هثبشت

 .ىرعشلا جذومنلا تايلامج ىلإ هعلطت
 . ةيوبنلا ةحدملا طامنأ رئاس يف ينيدلا هساسحإ

 . عادبإلاو ناكملا نيب ةقالعلا ةساردل اًقلطنم كلذ لكشيو -

 . نينحلاو ةفعلاو ةيوهلاب اهطابتراو ةيناسنإلا ميقلا ثحبل -
 . عادبإلاو ركفلاو عقاولا نيب لعافتلا قيقحتل -
 تنضتحا يتلا يبرعلا رعشلا لوصأ ىلإ اهئينح يف ةعدبملا تاذلا رعاشم دسجت ةينف ةيؤر ةماقإل -

 تاءاطعلابو « ةيودبلا ةليخألاو . ءافصلاو ءاقنلاب عشي اًناكم اهرابتعاب « زاجحلاو دجن ملاعم

 .ةيناسنإلا

 طذاذلاد خللا 81142 111 خلل ذ151ل1

5201811081017 

 نب
 12. مطلعا]ةل 8عدصعودعن ثلا

 ( م8510

 'آطع ةتطم 01 اطتح 510 15 0 ءءدصتتصع 50206 01 اطع فصلهلسوأةط 3عط167ةاط أك

 ءومعمالاز' اطع ا[ عروتإت ةاستلمت1 635 اطهأ ءركلأ طعاج عم طع 1ةكاةهصتع ظفقأ ةصل اطع آكاوممتع

 11عوا. '!طعدع ةعع يصط0لتعل مقتملو طوب طع مىعوعمعع 01 2120 ةصل 81زدم ذص اطع مهمعال013/ 01

 ٠ يملعلا ثحبلا ةدامع « ةيمالسإلا دوعس نب دمحم مامإلا ةعماجب ذاتسأ ؛ بادآلا يف هاروتكد 2«

 5١



 000 ا ا ةيسلدنألا ةيرعشلا ةركاذلا يف زاجحلاو دجن

 اطع فممهلملنكاقس ]عنق قيعواتتااإ ذه مدئاتعاتاة 1طعماتعطامالا اطع طققامازل 04 طع فققطقر

 2130 ةسل ظلم طقكع طععد طماط 2 ةاتطزءعأ ةطل 3 ة0اتتعع 01 اصكاانعل706 20: معوطأتع م0عاقإلا

 آن عج أدع, ذل 21نكأ هنت ةعوطأع موعانجت 15 :عماعأاع ئاط متقن ةل1ات51025 ةل 766ةمع2ععق5 10 دنعط

 ععم عدمطتعول ةمل طاقأمملعدل ؟ععامممس 10: طع 101101قمق 5:

 1- ]5 ؟ةتاطكاتاصعوك 0 ةعوطتع جناطعماعأأإت طماط ص طعطقتلتما ةتتل ةقأم

 2- ]5 ةصاكلعال 10ع ةطعوطأع ةعواطعأاتع5د 25 2 مهعاتع هءةنظم] 6.

 3- 15 1[ذاقنصتع 35ةععمعووؤ, ة5مععادا])' تطعم لعداتمو ؟بتلط طع اههلت55 21 معهتقتسو 01 اطع

 مضممطعأ 8لكهطقستس20 (2.8.8).

 6 هموعواتعمألال, 311 6 36096 10عقق 1عدل0 انك غ0 اطع 10110387128 :

 1. 1طع ةاانلإل 01 اطع 0نعوصتع 61260موطتم طعاج عع ةعااتمسو 3220 60771397.

 2. 1ع ةرءقضتمتل8ع 01 اطغ طاتتقتقل ؟ةلان65 ةصل اطعاتن تاو هدمطتم غ0 لعمان.

 3. 156 هعم10231100 01 اطغ اما عه عاتمو طعاس ءعص ؟عدلتازل, ط0 ان عطا 320 56ه

 4. '1طع 1هركمتب1 2000 01 هم ةتاتكاتع اياعج ؟بطقعا كمه عزلد ؟هعاتصعد5 01 طع كقعواتلع دعاك ةقل اك

 لعوصتموع 102 هيثم ؟مانصل 12 ةعقطلتع ممعاتإت, ؟/لطتعط 15 همدضععاعل ام 1130 ةقل طلة ةك

 ماهعع5 أنل1 04 111, مادتتاإل, ةاطت م11 علاإل, طق 02)' 01 1521 1116 ةنتل طاتصقمل 0001015.
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 تاءاطعلاو تاسبلقتلا نم نورق : سلدنألا 2-0-2-١ 22 2 ممل مد ع م عل هع سس سس

 :روصتلا ١

 اًنوكم لكشت اهرابتعاب « يبرعلا رعشلا يف زاجحلاو دجن عوبر ركذ ةيلعاف لوح عوضوملا روحمتي

 نم اهتاموقم دمتست ماهلإلل زفاوح اهنأل ؛ يبرعلا نمزلا دادتما ربع ايرورض عادبإلل ًاعبنمو ايساسأ ًايرعش

 ةيرارمتسا ققحي امم « ةبوصخو ةايح نم هيف امو « رعاشمو ساسحإ نم هيف امب « ناكملا ةدواعم
 اهنم « ةمأ خيرات رصتخي عوبرلا كلت ىلع فوقولا نأ ذإ « ةيئفلا ميقلل هانتم ريغ اددجت زجنيو «ةلاصإلا

 .اهدولخو اهتموميد يف ةينفلا ةيؤرلا تدّسجت اهنمو « ةيوهلا ةدحوب روعشلاو يموقلا ءامتنالا قلطنا

 ةرؤب تلّكش ةيعادبإ ةريسم يه لب « لالطأو موسر درجم زاجحلاو دجن عوبر تسيلف « مث نمو

 لئامت كلذ يفو « ركذتلا ماق اهسسأ ىلعو « ةركاذلا تلغتشا اهلاونم ىلعو ةيبرعلا ةيرعشلا ةبرجتلا

 يف « ناكملل ًالاعف (روضح لثمت تماد ام « زاجحلاو دجن روضح يف هملاعم ديسجت نكميو «يعادبإ
 ةيصاخ قفحي اذهو « ةعدبملا تاذلا مومهل ريجفت هركذت يفو «٠ يضاملا تاءاطعل نازتخا هراكذتسا

 نع ادعبو « ةيبرعلا ةيوهلل ركنت نم لكل ةمواقمو « فقاوملاو لوصألاب اًمبشت « ةنمزألا نيب لصاوتلا

 امنإو « عونتلاو راركتلا عم لماعتت ال ةروريس لّثمت ةيرعشلا ةركاذلا تناك كلذل ؛رارتجاو ديلقت لك

 . ةسراممو ةاناعم نع ربعت تاءاطعب درفتت

 :ةيؤرلا ١"-

 ىلإ ريشأ ثيح ؛ ةيللطلا ةمدقملا ءوض يف الإ عوضوملا لوانتت مل ةقباسلا تاساردلا نأ : لوألا

 يف نيثحابلا ضعب بهذ دقو .ةيرعشلا ةركاذلا يف خسرت اًينف اديلقت اهرابتعاب « زاجحلاو دجن عوبر

 رك ا ال ةليلعت دو هريسفت 3

 ىلإ ريشأ ثيح راركتلا ةيصاخ ءوض يف الإ عوضوملا ىلإ قرطتت مل ةقباسلا تاساردلا نأ : يناثلا

 . '"”ةفلتخم ءامسأ دادعتب ليلست اهرابتعاب « زاجحلاو دجن عوبر

 )١( فراعملا راد :ةرهاقلا) « يلهاجلا رعشلا يف ةيبرعلا ةديصقلا ةمدقم « ناوطع نيسحل :الثم عوضوملا ىف مجار ١
  7.(0:)ددعلا ةيبدألا تاساردلا ةبتكم نم ام

 ) )1ج ؛ ركفلا راد , اهتعانصو برعلا راعشأ مهف ىلإ دشرملا «بيبطلا هللا دبع ١ . ص 0117-9077 .

57 



 ا جحا حل عام مرت ترس دا لبر ااا ياعأ هداعذ ما جامع ب حاج هلام اح نانا ةيسلدنألا ةيرعشلا ةركاذلا يف زاجحلاو دجن

 ناكملا روصت 2 ىلإ صلخت مل تاساردلا كلت نوك يف عوضوملا ةيلاكشإ داعبأ حضتتو

 نكمي « هعم ينمز لصاوت نع فشكي ناكملا ديدحت نأ ذإ . ةماع يبدألا صنلا يف ةيعادبإلا هتميقو
 2 رخالاو تاذلا نيب ةديطو ةقالع دصرت نأ ةركاذلل حيتي امم . كاردإلا ىلع رداق ينف لثمت نم عدبملا

 .اهتايلجت مجسنتو اهاؤر دحوتت فقاومو تاينب ربع

 روصت يطخت لواحت اهئاف .٠ صوصنلا ءارقتسا يف ةرماغم بلطتت داعبألا هذه ةبراقم تناك اذاو

 نيوكت ةيلمع يف امهم ًارود بعلت اهنأل ؛ ينفلا ناكملا ةرهاظ ءالجعتساب كلذو ةقباسلا تاساردلا
 ناكملا نم ةيحوتسم « ةركاذلا قمع يف رذجتت يتلا ميهافملا كلت « يناسنإلا عمتجملا يف ميهافملا
 .اهتلاصأو اهتيوه

 نم هتيؤر سلدنألا يف يرعشلا صنلا دمتسي نيح ءاهتيلاكشإ مظعت اهيلإ راشملا ةبراقملا لعلو
 خسرت يتلا ةركاذلا يف دحوتت ةقالع لثمي ناكملاو عادبإلا نيب دعابتلا نأ ذإ «٠ زاجحلاو دجن عوبر
 . هقاسنا ءانبو عقاولا مهف ىلإ اهيعس لالخ نم يفاقثلا ءامتنالا

 :زاجنإلا

 : نيراطإ يف هليلحت انيلع نّيعتي ةيؤرلاو روصتلا الك يف هيلإ انحملأ ام ءوض يف عوضوملا زاجنإلو

 . تاينبلا 5 الوأ

 . تالاجملا : ايناث

 : اهسسأ ميقي ام لك ناكملا ةدواعم نم مهلتست تاينبلاف

 . نفلاو كولسلا يف ةيبرعلا ةلاصألاب ثبشتلا ١-

 . يرعشلا جذومنلا تايلامج ىلإ ةيسلدنألا ةركاذلا علطت -

 : تاءاطعلا نم ةلمجل تايلجت يهف تالاجملا امأو

 . ساسحإلاو لمأتلاو كولسلاو ةيوهلاب اهطابترا يف ةيناسنإلا ميقلا خيسرت - ١

 . اهتازيممو اهتاموقم اهل ةيئف ةيؤر سيسأت - ١

 (زاجحلاو دجن) ناكملا ةقالع فشكي عوضوملا ماد ام « ةلخادتم ودبت ثحابملا هذه لثمو

 لئامت نم كلذ يف امل (يرعشلا ن وكملاب يعولا) ةركاذلا لاغتشا لالخ نم (يسلدنألا رعشلا) عادبإلاب

 . لصاوتلا ىلع زفاح لكشي سلدنألاو يبرعلا قرشملا نيب يعادبإ

 ل



 تاءاطعلاو تابلقتلا نسم نورق : سئدنألا 2-2-2-١ نس سا سس نم هع عع ع هلع عع ع

 قافآل اهناطبتسا يف ةيقلتملا تاذلا ىلع (ناكملا) : عوضوملا ةرطيس نع جتان لخادتلا اذه لعلو

 ةردق نم اهيف ام لكب « ةبرجتلا اهيف ىهامتت نايرعش نايطعم زاجحلاو ادجن نأب رارقإلل « ةبرجتلا

 . ةسراممو لعف نماهلامو « كاردإو

 ةركاذلا تاينب : لوألا لصفلا

 :نفلاو كولسلا يف ةيبرعلا ةلاصألاب ثيشتلا ١

 هراوطأ ربع « يبرعلا رعشلا ةريسم تبطقتسا ةماع ةرهاظ دعي ةيدجنلاو ةيزاجحلا نكامألا دادعت نإ

 فانكأو ريوغلاو بيذعلاو عرجألاو قيقعلاو ملس وذو ةمارو علعلو رجحملاو ىتمف . ةينفلاو ةيخيراتلا
 يف اهراضحتسا نأ كش الو . ةيزاجحلاو ةيدجنلا عوبرلا دسجت اهلك . . . اهريغو ةمظاكو رجاح

 ةريزجلا هبش اهلمشت يتلا عوبرلا هذه مومعب لسوتي ثحبلا اذه لعجي امم « هؤاصحإ ىتأتي ال رعشلا

 اماذهو . صوصخ ىلع مومع ةلالد امهرابتعاب « زاجحلاو دجن يتظفل ىلع رصتقنس مث نمو . ةيبرعلا

 : ىرخألا نكامألا نم رثكأ امهركلب نوجهلي ءارعشلا لعج

 يننإو دجن وحن يفرط رركأ
 رظنأ ٠ فرطلا كردي مل نإو ؛ هيلإ

 اهبارت نأك ضرأ ىلإ انينح

 ربثعو كسمو دوع ترطم اذإ

 ةضورب ناوحقإلا امنأكدالب

 ربحم درب يشو يحاقألا رونو

 يتجاحو زاجحلا ضرأ ىلإ نحأ
 رصقي فرطلا اهنود دجنب مايخ

 يعفانب دجن وحن نم يرظن امو
 رظنأ كاذ ىلإ ينكلو ءال لجأ

 ةرسبع مث ةرظن موي لك يفأ
 ردحتي اهئام ىرجم كينيعل

 "و



 ها دل ا مودم و ووو اورو ةيحوونو داب موا بودل ةيسلدنألا ةيرعشلا ةركاذلا يف زاجحلاو دجن

 ارواجم امإ بلقلا حيرتسي ىتم

 7” سكاي حزان امإو برحب

 ءامتنا نم هيلإ دشي امب « ناكملا ةيلامجب ددجتم ساسحإ يرعشلا ناكملاب رعاشلا داهشتسا يف نإ
 لوقلا عفاود نم هلمحي امب حيرص ينف كولسو . قوشلاو نينحلا فطاوع هيف مكحتتف «ثبشتو

 نول ةعاشإل » اهزاربإ ىلع رعاشلا صرحي يتلا ىنعملا ةيوقت ىلإ الإ ًاليبس راركتلا نكي ملو .روعشلاو
 , 247« ةديصقلا ةينب اهيلع يتلا ةروصلا يوقي ضماغ يفطاع

 ال ةيعادبإ ةفيظو ةيبرعلا ةديصقلا يف زاجحلاو دجن لالخ نم يرعشلا ناكملاب داهشتسالا ةلالدلو

 قمعب قلعتت لب « ةيبيسنلا ةمدقملا يف نيثحابلا نم ريثك مهوت امك « ةديصقلل يرامعملا ءانبلاب قلعتت
 . ينفلا رثألا دولخو يرعشلا جذومنلا لامكل اًيعس « ءارعشلا اهمار يتلا ةيرعشلا ةبرجتلا

 نم اومار « اهتيعقاو مغرو « زاجحلاو دجن عوبرل ادادعت رثكأ ءارعشلا ناك يلهاجلا رصعلا يفف

 .'*7 نينحلاو ينغتلا اهئارو

 ىلع مهزفح امم . مهراعشأ يف ناكملا ريثأت ىلإ لئاوألا ءارعشلا نطف يمالسإلا رصعلا يفو

 زومر ىلإ ناكملا عقاو هيف لاحأ اليبس عرتفاف  جهنلا اذه ىلع مهردقأ ناك ريرج لعلو « هنم راثكإلا
 . يرحسلا اهرثأ كاردإو 0 «ةيفطاعلا ةروصلا يف الاغيإ رثكأ» تناك

 يبأك نيدلوملاو ءارعشلا نم ريثك نديد ناك ديدجتلا سجاه نأ مغرف ٠ يسابعلا رصعلا يف امأ
 ناك « نفلاو كولسلا يف ةيلبابلا هتوعد لالخ نم ةيبرعلا ةديصقلا بيلاسأ ضعب ىلع هتلمح يف ساون

 نرقلا مرصت نأ »امو « ةينفلاو ةيوغللا هتاموقمب يبرعلا رعشلا يف لعاف روضح زاجحلاو دجن عوبرل
 يصاقأ ىلإ قرشملا يصاقأ نم مهاريجهو ءارعشلا ةعاضب عضاوملا هذه تناك ىتح عبارلا
 تناك دقف ؛ ميدقلا يبرعلا رعشلا ةفرعم نم يسابعلا رعاشلل عضاوملا هذه تنكم دقو نال يرشملا
 لظي نأ انرعشل تحاتأ ةفرعم يهو ؛ هب يمالسإلاو يلهاجلا رعاشلا ةفرعم نم بصخأو قمعأو قدأ)»

 .8)« ةيريوصتلا هبساورو هضارغأو هيناعم يف ةلئام لظن نأو ةيبرعلا هتيصخشب اظفتحم

 وا اة شرملا (:) ,؟59-7017 7/5 ١906( /ه1١/# توري ب ا توقايل . نادلبلا مجعم : نع القن «ىبا أ رعاش» (9)
 . 5707/١ . قباسلا مجرملا (6)
 . 516/١ . قباسلا عجرملا (1)
 ل .قباسلا عجرملا 0
 . ها ص« (فراعملا راد : ةرهاقلا) « هدقنو رعشلا نم لوصف فيض يفوش كف
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 تاءاطعلاو تابلقتلا نم تورق : سسشلدنألا تان اق ةادااو حاط حلاق كن هادو د هان هاد اذ نادرو اهو ه2 2222 ه8 2226 هاف هج ع د خف

 يف لئاوألاب ءادتقالا نيثدحملا نيب نم لواح » نمم هلعج جهنلا اذه ىلع مامت يبأ صرح لعلو

 ةلواحم يأ يدبتلا ساسأ ىلع موقي ينف كولس ةرورض يف هدعب نمل ليبسلا دهمف 27 « هظافلا نم ريثك
 : ةيرضحلا ةيرعشلا لوصألاو ةيودبلا ةيرعشلا لوصألا نيب عمجلا

 هبابب مالكلا فقو رعاش نم
 قطنملا هارذ يفنك يف نتكاو

 تلّهسو مآشلا هنم تفقث دق

 )1١( قرشملا هتققرو زاجحلا هنم

 ةيرعشلا ةبرجتلا خيسرت يف حجني نأ عاطتسا يذلا ديحولا رعاشلا يبنتملا بيطلا وبأ نوكي داكيو

 يبنتملا دادعتسا يف ةبرجتلا هذه حضتتو « حاجنلا بابسأ نم هيدل رفاوت ام ببسب مامت وبأ اهأدب يتلا

 . ”١ اًسانو ةيدابو ٌةغل يبرع وه ام لك قشعل هابص ذنم

 : ايئف اكلسم تايبارعألاب هلزغ ناك اذل

 ةيرطتب بولجم ةراضحلا نسح
 بولجم ريغ نسح ةوادبلا يفو

 ةرسظان ماآلا نم زيعملا نيأ

 بيطلاو نسحلا يف ةرظا ريغو
 اهب نفرعام ةالف ءابظ يدفا

 ١27 بيجاوحلا غبص الو مالكلا غضم

 ةريسم تمّوق ةيرعش ةسردم نّوك ذإ ؛ًالدمَت رثكأ يضرلا فيرشلا ىدل ةيرعشلا ةبرجتلا هذه حبصتو

 ىلإ نينحلا ربع « هفطاوع تدّسج ةيرعش ةيؤر ىلإ هليبس تناكف « هتايزاجح لالخ نم يبرعلا رعشلا

 . عادبإو لبيخت نم اهيف امو « ءافصو ءاقن نم اهيف امب « ةئيبلا ملاعم تنضتحا يتلا يبرعلا رعشلا ةلاصأ

 دمحم ىلعو مي اربإ لضفلا أ دمحم قيقحت 2 هموصخو يبنتمل | نيب ةطاسولا ء ىن ءرجلا ذاقلا (9)

 يلع 5 ف . ١9 ص :(م195 « يبلحلا ةعبطم : ةرهاقلا ) « ةعبارلا ةعب ١( يواجبلا

 3 م10 « فراعملا راد :ةرهاقلا ) « مازع هدبع دمحم قيقحت ؛ مامت يبأ ناويد حرش « يزيربتلا بيطخلا )١(

5 . 
 هللا دبع فارشإ تحت ؛ ايلعلا تاساردلا مولبد لينل ةيعماج ةلاسر « يمليدلا رايهم دنع ةديصقلا ؛ ياندلا دمحم 2110

 . (نوقرم) 81/١٠ برغملا « ساف « بادآلا ةيلك ؛ بيطلا
 )١١( ؛( يبرعلا باتكلا راد :توريب) « ينوقربلا حرشب ناويدلا : يبنتملا بيطلا وبأ 917-59 1,
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 هذ مل جل ل اة ناومو وو وع طن دو دما اتم ةيسلدنألا ةيرعشلا ةركاذلا يف زاجحلاو دجن

 مكالعل نيحئار بكرل لوقأ
 ايناميلا قيقعلا يدعب نم نولحت

 ىمحلا اهباوقالف ينم ًةرظن اوذحخ

 ايلاطملاو ىوللا نابثكو ادجنو
 هارت يح تانيا ىلع اوزسو

 ايقار مويلا يغتبي ةبي غيدل اولوقف

 اميبرف قارعلاب يئاود تمدع

 ايوادم اًمبيبط يل دجنب متدجو

 ىنم نم فيخلا ىلع ناريجل اولوقو
 اسيراوجب متلدبتسا نم مكارت

 تفشراو يدعب بعشلا كاذ لح نمو
 (119 [يزاوجلا ءابظلا كلت هظحاول

 مث نمو . صلاخ ينف ءاحيإل اكاردإو ؛ زيمتم يرعش كولسل اًناطبتسا الإ لوقلا ةبسانم نكت ملو

 « عاطقنالا دشأ ةيملعلا ةايحلا نع عطقنم يودب رعاش ؛ اهبحاص نأل ؛ ًاينف اطمن تايزاجحلا هذه تناك

 ساون وبأو راشب فرع ام ملعلا ةايح نم فرعي مل هنأ نظي ثيحب .روهظلا لك رهاظ ةيحانلا هذه نم وهو

 نييوغلو ةاحن نم ءاملعلا تيلاسآ نع دعبلا لك ديعب هرعش يف فيرشلا «؛ يبنتملاو يمورلا نباو

 هرعش يف فيرشلا : قوذلاو لقعلا فرت يف الإ ةراضحلا اميس هيلع رهظت ال يودب رعاش وه .ءاهقفو

 . (19فايطأ ريغ ةراضحلا نم فرعت مل يتلا ةيودبلا ةقيلسلل جذومن

 دجن تناكف ؛اهل بصعتلا ديدش ةبورعلاب يوق ساسحإ رصع ناك تايزاجحلا رصع نألو

 نم عادبإلاو ةغللا يف ةيبرعلا لوصألا هيف تملس ًاعقاو ديعي ملحل اسامتلا ةيبرعلا ةديصقلا يف زاجحلاو

 مهيواعد يف اورفنف «يبرعلا عمتجملا عجاضم ءالؤه ضقأ دقو «نييبوعشلاو مجاعألاو نيدلوملا لخدت

 نم كلذ ىلإ امو ذاولكو خركلا ءايحأب اهضيوعت تمارو « زاجحلاو دجنك ةيبرعلا عضاوملا ديدرت نم
 رارقإ يف ناك يبرعلا ناكملا دومص نكل .2"'اهيجاونو دادغبب (نوجملا تاماقإ) فصقلا عضاوم
 . ينف ميق نم هلثمي امو يرعشلا ناكملا ةلوطبب اسايحإ اذه ناكو « زاجحلاو دجنب ثبشتلا ءارعشلا

 بتكلا ءايحإ راد :ةرهاقلا ) | فيرشلا ناويد ديمحلا دبع نيدلا دمحم )١0(
 ا ار يف تايب را: لوألا ةبطلا 1414/44 ؛ةيرعا

0 

 ١ فيرشلا ةيرفبع )١2(
 يتلا : دشرملا )١6(

 م



 تاءاطعلاو تابلقتلا سم نورق : سسدلألا 00 1 ا

 ةضيرف ءادأ ىلإ هتلحرب تطبترا ةينيد فطاوعب نغت درجم يضرلا فيرشلا تايزاجح نكت مل كلذل

 ىلع صرحف ١7 هيعادت رعاشلا دهش يذلا يبرعلا دجملا ةداعإل ةليسو تناك لب « بسحف جحلا

 : هؤافصو هؤاقن بضني ال يذلا نيعملا ىلإ عوجرلاب كلذو « ينفلاو يعامتجالا يعولا كلاسم

 رعش يفو « ةماع يبرعلا رعشلا روطت يف تمهسأ دق اهتلازجو اهتوقب تايزاجحلا تناك اذاو

 ىف اهتبوذعو اهتقرب تمهسأ دقف ؛ تايدجنلا يف نأشلا كلذكف « ةصاخ ةيوبنلا ةحدملاو فوصتلا

 , 1" تايدجنلاب رهتشا يذلا يدرويبألا رعاشلا ىدل هسملت ام وحن ىلع تايزاجحلا روطت

 « قيقرلا بيسنلل ناحاتري » اناك نيذللا هيقيدصل رعاشلا اذه اهبتك ةيبسن دئاصق تايدجنلاو

 نم هانعم قدو هظفل قر ام ١ دجن ىلإ راعشألا هذه ةبسن ينعتو .'14' « دجيمو فرش يتماعد عفري امل

 2١17: « دجن لهأ راعشأ

 ةبابص يكبأو دجن ىلع مالأ
 اقفر يلذاع ايو يعمد اي كديور

 هقارف قيطأ ال نم ىمحلاب يلف

 ءىراط لك هناريج نم مركأو
 ىقسي يمد نم هنأ ادادو دوي

 8 ٠

 هبحوهأون ينم عدي ملاذا

 ىقبأ مكف دجن لهأ اي قمر ىوس
 يبناجرهدلل قرام ىوهلا الولو

 ("'' ىقلأ امب شيرق مكنم تيضرالو

 ءاكبلاو دجولاو ةبابصلاو قوشلاو لرغلا يناعمب ينغتلل ءارعشلا همار ينف ليبس تايدجنلاو

 نأل ؛ اهحورو اهتوتفو اهتميزعب رقيف « ةيبرعلا سفنلا ةماهش ىلإ رعشلا برقي وحن ىلع . . . باتعلاو

 قئالع ثيح ؛ امهرهاظم ىلجأ يف يناكملاو يناسنإلا اهيرصنعب ةيدابلا ىلا نينح اهقمع يف تايدجنلا

 . (م1949 « ةنامألا ةعبطم : ةرهاقلا) « هيوب ىن بدالا « يريهزلا يوانغ دمحم (1١؟)
 ء(م 191/4: قشمد ةيبرعلا ةغللا عمجم تاعوبطم : قشمد) «؛ 0 2 ناريبلا يدررسالا 2310

 ,792-//؟
 ,ا١الا/5ءم.ن )١8(

 )١9( شماه ءم.ن ١.
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 جك 34 تاك يدم ناو هج قرم 2 مد اك وم ل نانو 21 دع مك مف ا اوننالاو ايداع ١ ةيسلدنألا ةيرعشلا ةركاذلا يف م زاجحلاو دحت

 نم عادبإلاو ناكملا قئالعو « ىرخأ ةهج نم ناكملاو تاذلا قئالعو ٠ ةهج نم بحلاو ةيسورفلا

 . ةثلاث ةهج

 ينتعت اهرابتعاب « رايهم ةقيرطب ًارثأت 2 كلاسملا هذه جهن ىلع يدرريبألا رعاشلا صرح دقو

 يبيسنلا نفلا ةقربو ٠ صلاخلا يقالخألا كولسلابو « ةيدابلا حور لثمي يذلا يرعشلا ناكملاب
 .هماجسناو

 روصعلا يف ءارعشلا راس امهيده ىلع « ناينف ناكلسم تايدجنلاو تايزاجحلا نم ًالك نإ

 كلذو « يرعشلا ناكملا ةعيبط ينف يعوب نيكردم ءاهميفو امهتاموقم اوذتحا امهلاونم ىلعو «ةيلاوملا

 اهسكعت ىرخأ ةعيبط نيبو « دجنو زاجحلا عوبر اهسكعت يتلا ةلاصألا ةعيبط نيب ةقرافملا لالخ نم
 : (قارعلا وأ) لباب ةراضح

 حفنت لئاصألا ابصو اضغلا يف لس
 حورتسي يذلا يف ةبيط حير له

 درمتم اهؤاضقو ىونلا لهو
 خسرت ةناب جسمارب تكرت

 دّمٍصمل مهب نمو بابقلا لهأ ..

 اوحطباو قارعلاب علتأ دعبلاب

 مكدعب لباب ىولبلا ةركساال ..

 ةيروغ ةيبظ يل تحلمتو ..
 ("17 حلمأ دجنب <ةيبظو 20-0

 :يرعشلا جذومنلا تايلامج ىلإ ةيسلدنألا ةركاذلا علطت 3

 ةفاقث اهرابتعاب ءاهمولعو اهبادآ نم لهنلل ةيقرشملا ةفاقثلا ىلإ ةيسلدنألا ةركاذلا تعلطت دقل
 - يسلدنألا رعشلا يف بلاغلا طمنلا يودبلا رايتلا ناك مث نمو“ ”فقاوملاب تدتقاو لوصألاب تطبترا
 ءافتحا يرعشلا ناكملاب ىفتحا اذإ .ةصاخ ةيعادبإلا هتيؤر تجضن نأ دعب  ديدجتلا تالواحم مغر

 ؛(م19576 ,ةيرصملا بتكلا راد ةرهاقلا) «ةعبارلا ةعبطلا « ميسن دمحا فارشاب .ناويدلا « 0 220(
 ١1-177

 « ةداتعملا مهرابخأ ىلإ نوعسري قرشا لهأ ةعباتم الا وبا سارا دنعقإلا قفالا اذه لهأ نا : عاسب نبل لوفي 020,0

 65 0 : 2 2 د اولثو « 2 ا ا ا ير 00 ا
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 تاذاطملاو تاتنافلا نم ةورنلا نييلذتالا“ بيتا طي اتعب تام تا ل اع ا لا

 لصاوتلا لبسرضحتستل ةركاذلا قامعأ يف صوغت ةينف ةبرجتل نيتلثمم زاجحلاو دجن تدغف « اًغلاب
 . لثملا ءايحتساو

 : بابسألاو لماوعلا نم ةلمج زاجحلاو دجن عوبرب ةيسلدنألا ةيرعشلا ةركاذلا ثبشن يفو

 عقاولا رعاشم عم اهرهاظم تلعافت يتلا ةيبرعلا اهنيوه ققحي ام زاجحلاو دجن نم دمتست ةركاذلا نأ (أ)

 . طوقسلا ةبغم نم يناعي ناك يذلا يسلدنألا

 (روضح اهل حيتت يتلا ناكملا ةدواعم ىلع ةردقلا قرشلا نع دعبلا ةاناعم نم مهلتست ةركاذلا نأ (ب)

 . ةيبرعلا ةريزجلا هبش نع ةديعب ةئيب يف ايوق
 رصاوأ زجنت تالالد نم هسكعي امو يرعشلا ناكملل ينفلا جذومنلا ىلع صرحت ةركاذلا نأ (ج)

 .ءامتنالا

 رعاشلا صرح اهمّنحي « ةيرعش ةفيظو رارقإ ىلإ ايعس زاجحلاو ادجن رضحتست ةركاذلا نأ (د)
 . ينفلا قوذلا ةيبرت ىلع ناكملا ةردق طابنتسا ىلع يسلدنألا

 يفو . زاجحلاو دجن نم هتاموقم دمتسي ريبك يرعش ديصرل يفاقثلا اهنيوكت يف يمتنت ةركاذلا نأ (ه)
 امل لب « هتاذل ال ناكملا ةسادقب يوق ىعو يلبابلا ال يودبلا رايتلا ىلع يسلدنألا رعاشلا صرح

 هتامس هل ناكم ىلإ ءامتنالاب ساسحإلا ةيرعاش ىلع همئاعد زكترت يحورو يسفن عاعشإ نم هلمحي

 . هصئاصخو

 ةبرجت راطإ يف قوشلاو نينحلا هعبطي بيسنب زاجحلاو دجن رايد نع اهدعُب ضّوعت ةركاذلا نأ (و)
 . اهتاكاحم درجم نع اديعب « اهتاناعمب رارقإلاو اهلثمت يف يسلدنألا رعاشلا ناوتي مل «ةقداص

 اهب ىدتقا ةيقالخأ ميقل ديسجت زاجحلاو ادجن نأ رابتعاب « ناكملا ةيئاغ بعوتست ةركاذلا نأ (ز)

 زاجحلاو دجن ملاع نيبو « هلزغو هنوجمب لباب ملاع نيب ةقرافملا يعي وهو « يسلدنألا رعاشلا

 . نيتراضحو نيتيلفع نيب نيابتلا كردي هنأل « هبيسنو هدجب

 نم رعاشلا نكمي يذلا ليمجلا كولسلاب رقتف زاجحلاو دجنل ةيناسنإلا داعبألا سملتت ةركاذلا نأ (ح)

 ةعيبطلا لمأتو ةفعلاب ءادتقإلاو ةيوهلا ةدحو حبصتف ٠ يرعشلا ناكملل ةيناسنإلا ميهافملا لثمت

 . عادبإلاو عمتجملا ةريسم ححصت ؛ ةدلاخ اميق نينحلاب روعشلاو لامجلاو
 نم ففخي امم « زاجحلاو دجن راكذتساب عادبإلاو عقاولا يف ةبرغلاب اهروعش هجاوت ةركاذلا نأ (ط)

 رفوتو ةنينأمطلا ققحت يرعشلا ناكملا ةفلاؤم نأ ذإ «٠ يحورلا اهأمظ عبشيو اهتدباكم ءاولغ

 . ةئيكسلا

 للا



 00 ا ةيسلدنألا ةيرعشلا ةركاذلا يف زاجحلاو دجن

 نيدلل ةسادقلا رعاشم لمحت ةينيد ةيؤر نادسجي امهنوكل « زاجحلاو دجنب ثبشتت ةركاذلا نأ (ي)

 نم نّكم اًيرعش اًنول تدغ رعاشملا هذه لثمو .هلل ميركلا لوسرلل بحلا رعاشمو يمالسإلا

 . ةصلاخ ةيحور ةحفن

 بارت ةسمالم يف ةحلملا ةبغرلا قيقحتل جيجحلا بكر اهب سحي يتلا ةيفطاعلا ميقلا يعت ةركاذلا نا (ك)

 . امهتعلطب يلمتلاو امهتعيبط نم برقلاو زاجحلاو دجن

 هلل لوسرلل اريدقت « زاجحلاو دجن ىلإ اهبرقي ام يوبنلا دلوملا ةبسانم يف ىرت ةركاذلا نا (ل)

 . ةينيدلا هتلاسرل اميظعتو

 دجن نم مهلتست تماد ام « مالسإلا ةيامحو نيدلا ةضيب نع عافدلا ةرورضب رقت ةركاذلا نأ (م)

 . ةديقعلاو ةيرحلا ميق زاجحلاو

 رعشلا اهزربأ نم « ةيعادبا سانجأ ةدع يف زاجحلاو دجن ءاحيإب ةينفلا اهتيؤر يف لسوتت ةركاذلا نأ (ن)

 . . ةفيرشلا ةضورلا ىلإ قوشلا لئاسرو تايدلوملاو ينيدلا رعشلاو يفوصلا

 يذلا يرعشلا جذومنلا ةيلامج ىلإ علطتت يهو ةيسلدنألا ةيرعشلا ةركاذلا زربت لماوعلا هذه لثمو

 تركت يتلا كلت . ةميدقلا ةيبرعلا جهانملا عابثاب هثبشتبو « يرعشلا ناكملا ىلع هصرحب هدومص تبثأ

 ةوعد اهرمأ ةقيقحب يسلدنألا رعاشلا يعو ناكو . ءىرب ريغ ناك اديدجت تعداف ةيبوعشلا تاكرح اهل

 اهجهن ةقيقحب ةيسلدنألا ةيرعشلا ةركاذلا لاغتشا نإ . نفلاو كولسلا يف نودلوملا هاعدا ام ذبنل ةحيرص

 « اهاذش عيشي ةلالد نم ناكملل ام ىلع ةفاصحب فوقولا نم يسلدنألا رعشلا نكم « اًيعاو ارايتخا ناك

 . لماكلا يرعشلا جذومنلا رايتخا ىلإ ةركاذلا علطت معدت « فقاومو لوصأ نم هنزتخت امب

 هءادتقا هناويد ةمدقم يف زربأ دقف ؛ جذومنلا اذهل ًالثمت داقنلا ءارعشلا رثكأ نيب نم ةجافخ نبا لعلو

 يف يضرلا فيرشلا كلسمب هءافتقاو «""”لزغلاب ةعيبطلا رصانع هجزم يف يروصلا نسحملادبعب

 بيسنل هعبتتو «'"* ةيزاجحلاو ةيدجنلا رصانعلا دادرت يف رايهم ةقيرطل هءاوتحاو « "47 تايزاجحلا

 . يدرويبألا تايدجنب حضاولا هرثأت كلذ ىلإ فيضن نأ نكميو ."” ةسامحلاب لزغلا فل يف يبنتملا

 ١١. ص٠ ( فراعملا ةأشنم :ةيردنكسألا) ةيناثلا ةعبطلا « يزاغ ديس قيقحت «, ناويدلا ١ ةجافخ نبا 00
 : ١5 ص . هسفن ردصملا 002:

 . هسفن ردصملا )7١5(
 . ١١ ص ؛هسفن ردصملا ()

 ع.



 تاءاطعلاو تابلقتل ةتلا نم نورق : سلدنألا هم مم همم م همم همم م همم ممم همم هم هس مم م ممم هم مم همم هم مم همم م هع مج

 يتلا ةيقرشملا ايلعلا لثملا يكاحي ؛ هنأ اهيف اًئلعم ةحيرص ةوعد مدُّقي كلذ لالخ نم ةجافخ نباو

 نأ لقألا ىلع وأ , اهوكاحي نأ نيعرابلا ءارعشلا ىلع نأو ٠ ةعيفر لثم اهنأ هينطاوم سوفن يف ترقتسا
 . "7 «راعشأ نم نوغوصبو نومظني ام لك يف اهوحوتسيو اهومهلتسي

 اًناكم اهرابتعاب  زاجحلاو دجن نم ًالُك نأ ىلع هصرح ةيدقنلا ةجافخ نبا ةوعد نم فشتسنو
 ملاعم ضعب نم ريخألا اذه هفرع ام مغر يسلدنألا رعشلا يف امهليصأت لواح نايف ناكلسم  ًايرعش

 . يرعشلا ثارتلل هتاموقمب هرثأتل ًارظن ءرهوجلا سمت مل يتلا ديدجتلا

 ةركاذلا تالاجم : يناثلا لصفلا

 لعجت اهب لفحي يتلا ةيناسنإلا ميقلا نإف « يقلتملاو عدبملا ىدل ةفلألا ريثي يرعشلا ناكملا ناك اذإ

 ىلا وعديو « ةيرحلا ققحيو « ةبحملا هنم عبنتو « 2" ةقثلا هنم ثعبنت « اشع زاجحلاو دجن نم

 اهنإ . روصعلاو بقحلا لاوط ةيبرعلا ةركاذلا اهتشياع ةيناسنإ ميق يهو . . لامجلا قناعيو «نامألا

 . اهدوجو معديو اهتيوه ظفحي ام زاجحلاو دجن نم دمتست

 دهشتسن « يرعشلا ناكملا تايطعم ءوض يف ةيسلدنألا ةيرعشلا ةركاذلا تايلجت يرقتسن نيحو

 : ةيلاتلا ةيناسنإلا ميقلاب قلعتت صوصنلا نم ةلمج

 .( ةيرحلاو ةدحولا) ةيوهلا 2

 .( ةفعلا) كولسلا -

 .(لامجلاو ةعيبطلا) لمأتلا -

 0 ١506 ص « هدقنو رعشلا نم لوصف فففإ
 .ناكملا ةيلامج « ملاعلاب ةقثلا هيف قثبنت يذلا عبنملا يف انسفنأ عضن اشع نياعن نيح " : رالشاب نوتساج لوقي (؟1)

 ١١8. ص «, (م15945 2 توريب) ء اسله بلاغ ةمجترت

 ع.



 0 او هدا وارسل نفود حطم محك ب بو ةيسلدنألا ةيرعشلا ةركاذلا يف زاجحلاو دجن

 : (ةيرحلاو ةدحولا) ةيوهلا (أ)

 « ثارتلاو ةغللاو نيدلاو ةئيبلا : اهتانوكمب ةيوهلا رارقإ يرعشلا ناكملل ةيناسنإلا ميقلا زربأ نم

 ةيبرعلا ةركاذلا يف زاجحلاو دجن روضح نإف كش نودو . 297 خيراتلا ربع اًددجتم ًءاطع اهرابتعاب

 . ىلثملا ةيناسنإلا ميقلا قيقحتل عادبإلاو ركفلاو عقاولا عم لعافتت يهو ةيوهلاب ثبشتلا ىلإ ليبس
 . ةيرحلاو ةدحولاب روعشلا لعافتلا اذه سكعيو

 : يرعشلا ناكملا ةيوه نم تانوكملا كلت « ةيسلدنألا ةركاذلا دمتستو

 ىطعم يه لب « ةرئاد لالطأو ةسراد موسر درجم تسيل يهو « اهناكمأو اهعضاوميب ةلعاف ةئيبلاف

 :يرعشلا ناكملا ىلإ ءامتنالا لالخ نم امود ددجتي ةيبرعلا ةراضحلل زيمتم دوجو بستكا يراضح

 اننف ائيرأ يداولا ةناباي

 ابضق وأ اهل فاطعأ نيل يف

 ابص رصع نع ربخي ابص حير

 ابقبوأ ىنمبوأ رجاحب

 ىمحلا دنع ىنحنملاف اقئلايوأ

 ابظلا عتارم ثيح علعلوأ

 ابجعال بجعال بجعال

 ("") ابرعلا ىواهتي يبرع نم

 : تادابعلاو رعاشملا يف ةيمالسإ داعبأب يرعشلا ناكملا نيدلا عبط دقو

 اجّرعو بيثكلاب اجونع يليلخ
 اناا بادي هيحلط ار محا قلع

 : ةبورعلا ىلإ ءامتنالاب ساسحإلا نع اريبعت تناك اهب لسوتملا ةيبرعلا ةغللا نأ امك

 برغملا 2١ طءيسافلا لالع ةودنل لوألا ىقتلملا ٠ برغملل ةيفاقثلا ةيوهلا : عوضوملا ذ مجار (19)
 5 ا | بات ,اةمال/مهاك ال

 :1١١9-1١١١. ص «,(م1855 ؛ رداصر اد :توريب ١١ قاوشألا نامجرت « ررعلا نب نيدلا 22

 ل 5 . 7 نم: ةسفن ركصملا (1)

 ط0



 تاءاطعلاو تابلقتلا م نورق : سلدنألا 21 ال ماو دن لال مناع اي سدس اكاد د دا بدأ دان دع نق عال الناتو جالا

 رجاح نم اقئلاب يغانُت مك

 نسيمرتلا يرعب
 اذيلو يبرع الإ انأ ام

 (27 ايرعلا ىوهأو ضضيبلا قشعأ

 : اهتلاصأ ةيسلدنألا ةركاذلا دمتست هنم يرعشلا ناكملل العاف اروضح لكشي وهف ثارتلا امأ

 دعوملا نيقربألا نيب عزجلاب

 دروملااذهف ائبئاكر خنأف

 هدعب يداغت الو نبلطت ال

 دمهت اي « قراب اي « رجاح اي

 ةيوهلا تايلجت ىلع اهتركاذ تظفاح  يفوصلا ركفلا ىلا اهئامتنا مغر - يبرعلا نبإ راعشأ لعلو
 نعظلاو للطلا فصو ىلع تظفاح ذا «برعلا ةقيرط ىلع صرح نم اهيف هسملن امل « يرعشلا ناكملل

 تناك كلذل . اهلبس بكدتيواهتيوهل ركدتي نمل ةهجوم اهنأكو '؟) ةيبرعلا نكامألاو ءامسألاو ةقانلاو

 .ةيسلدنألا ةركاذلا اهيلإ ىعست يتلا ةيوهلا ةدحول اقيقحتو ٠ سوفنلا يف ًابذع ًاريثأت اهتلالدب هراعشأ

 ةيصخشلل يساسأ بلطم ةيرحلاو . ةيرحلا لظ يف الإ اهتانوكم ققحتت ال ةيوهلا هله لثمو

 :نييوتسم يف زرب عارص نم تناعف ةيراضحلا اهتيوه ددهي امب سلدنألا تعو دقو . ةيبرعلا

2 

 . "7 سلدنألاب ةيبرعلا ةيصخشلا عالتقا لواح يراضح يدوجو ىوتسم « يناثلا

 ناكملا ىلإ نينحلا ةيصاخ هيف دجن ذا « اهئاثر نف عويشو ندملا طوقس عقاو عارصلا اذه سكعيو

 دوسي ام مغر « ةهجاوملاو ضهانملل ًاددمو رعاشملا بهلت ةودق اهرابتعاب - ةصاخ دجن - يرعشلا

 : ةيسنلب ءاثر يف هسملن ام لثم « طابحإو مؤاشت نم ءائرلا

 . 8"١ ص ,قباسلا رئصملا (99)
 . ١١؟ نص , هسفئ ردصملا (9)
 .اسص ,هسفن رنصملا (":)
 , بادآلا ةيلك ةلجم « حابزلا ىفطصم « بيطخلا نبا لئاسر لالخ نم يسلدنألا يراضحلا عارصلا ةيئب : حار (0)

 . 1757-7517 ص 2 9481١//ها 4١8 بيطخلا نبا ةودنب صاخ ؛ ؟ ددعلا نآولت
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 ةيسلدنألا ةيرعشلا ةركاذلا يف زاجحلاو دجن

 دجولاب حرصملا بلقلا اهيأ الأ

 دب نم ةبابصلا يداب نم كلامأ

 مسيتمل ىجتري ولس نم لهو
 دصلا يذ ةعورو يداصلا ةعول هل

 تمرح تاهيهو دجن ىلا نحي

 دجن ىلإ دوعي نأ يلايللا فورص

 امدعب يرال نايرلا لبجايو

 (""7ورولا كلذ نع مايألا ريغ تدع

 هلوزن دنع ىراصنلا ةيغاط اهعجضم صضق يتلا بحلا تايركذ قايسلا سفن يف لثمت ًادجن نأ امك

 :ةطانرغ جرمب

 عسلوم ةبحالا تاميخب قوشم
 مسلعلهيرغفتو دجن هركذست

 ىروبلا ىلع نيمئالاي مكعضاوم

 ""”عضوم بلقلا يف ناولسلل قيب ملف
 ةركاذلا هيف تثحب ٠ عقارلل ةهجاوم الا 580 اهئامزو اهئاكم ةيعقاوب ةيسلدنألا ندملا دادعت نكي ملو

 . ىربك ةيناسنإ ةميقك ةيرحلا دسجت اهتيؤر رابتعاب « دجن يف الا لجتي مل ليدب نع ةيرعشلا

 نع اثحب « ةيرحلاو ةدحولا ىلإ -ةيوهلا راطإ يف  ىعست ةيسلدنألا ةيرعشلا ةركاذلا تناك ؛ كلذل

 . يرعشلا ناكملا دواري يذلا ٠ لثمألا

 : (ةفعلا) كرلسلا (ب)

 موقم بيسنلاو . بيسنلا ةفع ةيبرعلا ةديصقلا هتذتحا يذلا ينفلا كولسلا يف ةيناسنإلا ميقلا نمو

 « ةفعلا راضحتسا وحنا رعشلا هجوي 0 رصنع ةدايسل الاجم ةديدجلا ةوادبلا نم لعجي ينف

 . 1517 نع 20 م

 /سرطملا حم 1 ا ممن

1 



 تاءاطعلاو تابلقتلا نم نورق : سلدنألا ٠ اخ داب دز تت اا دا نما عن طع ادام

 ميخضت يف ةغلابملا وحنو « اهسفن ةديصقلا يف رعاشلل يرعشلا كولسلا بقاري ايرعش ارصنع اهرابتعاي
 بلطتي نأ نود ميهيو قاتشيو نحيو قشعي نأ نم هنكمي اينف ارصنع هرابتعاب « يودبلا يرعشلا ناكملا
 يف هرثأ ىلجت ايرعش اكولس ةفعلا تحبصأ كلذبو "9 «ةأرملل ارشابم ايرعش اراضحتسا كلذ هنم
 . زومرو تالالد نم رعاشلا هايإ هلمحي امو يرعشلا ناكملا

 نكم بيسنلا ةفع ىلا نوجملاو لزغلا نم لوحتلا ىلع ةيسلدنألا ةيرعشلا ةركاذلا صرح لعلو
 ةحدملا ءارعش ىدل هظحلن املثم « دسافملاو شحفلا نع ةديعب ةيحور ةغبص نم زاجحلاو دجن عوبر

 كلذو « يقالخألا ينفلا كولسلا تعارو . يرعشلا ناكملل ةيرعشلا مهتركاذ تباجتتسا نيذلا ةيوبنلا

 بدأتيو مشتحي نأ مظانلا ىلع نيعتي يوبنلا حيدملا هب ردصي يذلا لزغلا نا» . بيسنلا ةلالد ديدحتب

 ركذ حرطيو ءرجاح فانكأو علعلو ريوفلاو بيذعلاو قيقعلا حفسو همارو علس ركذب ابرطم ببشتيو لءاضتيو
 امو راذعلا ةرضخو دخلا ةرمحو قاسلا ضايبو رصخلا ةقرو فدرلا لقث يف لزغتلاو درملا نساحم
 ,(4!هبشأ

 لعلو . ينفلا كولسلل اراطإ ةفعلا ةيحوتسم جهنلا اذه ابلاغ ةيسلدنألا ةيرعشلا ةركاذلا تلثمت دقو

 نباو « ةرهزلا يف دواد نباو « ةمامحلا قوط يف مزح نبا همعزت يقالخأ يفسلف ريثأت ىلإ دوعي كلذ درم

 ةددعتم تارايت فرع يسلدنألا عمتجملا نأل . . . 2417 فيرشلا بحلاب فيرعتلا ةضور يف بيطخلا

 . سيمحلا ىلإ لزغلا نمو دجلا ىلإ لزهلا نم ةنيابتمو
 : لايخلا فيط : اهزربأ نم رهاظم ةدع ةفعلل يسلدنألا رعشلا ةركاذ لثمت يفو

 ىوس دجن امو دجن ينكاس اي

 لامآلا ميخمو ىوهلا يدان

 مكعبرب تاسنآلا ءابظلل ام
 يلاوخ لامجلا نم نهو الّطع

 ةليلب بهت حايرلل وأ

 يلابلب نمو يدجو نم جيهتف

 اهّتدوع ةيرذع ةميش يه

 يلاسلاب ىرياماعاعشابلق

 1 0 انلا راد :توريب ١) برآلا ةباغو بدألا ةنازتع يومحلا ةجح نبا (50)
 2 فراعملا راد : ةرهاقلا ) . يبرعلا بدآلا يف بحلا ةسارد ؛ دحاولادبع ىتطصم : نيلوالا اتكلا نع مجار )5١(
 . (51) ةيبدألا تاساردلا ةب نمض م07

 ء.ا/



 ةيسلدنألا ةيرعشلا ةركاذلا يف زاجحلاو دجن

 ةلاون ةافعلا رمغ نم تنب اي
 11 فطن تطعم دله

 : لصولا نم سأيلاو -

 ايرلا ةرطعم دجن ىبر نم ترس

 ايحي ةنوأو يبلق اهل تومي

 ةليلب كارألا فاطعأ حسمتو

 ايمللاةبرتلا نع اروفاك رشنتو

 هلصو رشني ناك ارهد هللا . . ىعر
 0 ير لل مانو

 : ةيونعم ةولخخ قيقحتو

 وهي ام لك نم نيضرت ام تلن ىضر
 ىوكشلاو لذلا فقوم ينيفقوت الف

 هسفنل ءيسملا يناجلا نع احفصو

 ىولبلاةدش نمهاقلي يذلا هافك

 ةيرنعم ةرلخ نماننيبامب

 ىولسلا نم ىلحأو ىوجنلا نم قرأ

 يبراغي نمم تنأ ىتح حيراايف . 0

 (؛!) ىوهأ يذلا ىوهت تنأ ىتح دجن ايو

 : ةركفلاب ةرايزو -

 ىمحلا عارجاو يدعب ىمحلا داج

 حميرلانوم هب لكت دوج

 دمحم هيشاوحو هتمدقم عضوو هصن ققح ؛ بيطخلا نبال ةطائرغ رابخأ نم ةطاحالا يلا سلا 0(
 . 718/5 ء(ماقلاب 5 :ةرهاقلا ) ؛ وألا ةعبطلا « نانع هللادبع

 «سابع ناسحإ هققح يرقسلل بيطرلا سلدنأل نم بيلعلا 3 املا ميهاربا نبإ) (44)
 تع مؤ م/هاك «رداص توريب)
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 تاءاظعلاو تانلقتلا ني نور :نسلدنالا ندا تلو هد همن دوو لل عل عمنا دمام اعل ل م

 اهدعب يداؤفام « لزانملا نه

 حيرمباهب يدجواالو لاس

 يتركفب روزأ نأ اعولو يبسح

 حوزن نهر مسجلاو « اهراوز

 ينبابص ثيدح نم اهيف ثبأف

 8 يحونج حانج نم اهيف ثحأو

 ىلإ هب تصلخو « يرعشلا ناكملا ةيؤر هتزرفأ ايرذع الزغ هرابتعاب ٠ بيسنلاب تثبشت رهاظم يهو
 كلذ لثمت ءاوس « ةفطاعلاو ناكملا نيب جزملاب ينف كولس ةسرامم ىلإو « بحلا ةعاشإب ةيناسنإ ةفيظو

 ءاوسو . ةصاخ ةيوبنلا ةحدملاو « ةماع ةحداملا ةديصقلا راطإ هضرف دقو « ةديصقلا ةمدقم بيسن يف

 الكو .لوقلا ةعانص وأ ةاناعملا ةبرجت نع ريبعتلل نويسلدنألا هنم رثكأ دقو « لقتسم ضرغ يف كلذ لثمت

 . ةيناسنإ رعاشمو فطاوع نم زاجحلاو دجن هيحوت امو يرعشلا ناكملا نم هتاءاطع دمتسي نيطمنلا

 هنأ ريغ . . . قوشلا زاجحو بحلا دجن رقأف اذه نم اوحن هراعشأ يف فل ةجافخ نبا لعلو

 : هنوجم ضعب نم صلختي مل هابص يف دجلاب هفافختسال
 همسجب يتحار ائلك رفاست

 دهن ىلإ اروطو رصخ ىلإ اروطف

 ةماهت فك هيحشك يف طبهتف
 (417 دجن ىلإ ىرخأ هيدهن نم دعصتو 08 0 1

 : (لامجلاو ةعيبطلا ) لمأتلا (ج)

 اعبنمو ايرعش انوكم اهرابتعاب « زاجحلاو دجن ملاعمل بيجتست ال ةيسلدنألا ةيرعشلا ةركاذلا نإ

 كلذ « هرهاظمو نوكلا لمأت ةيصاخ لالخ نم اننابعو اهعقاول بيجتسُت لب ©« بسحف عادبولل

 ةعيبطلا نيبو ةئيبلاو سحلا نيب قئالعلا فاشتكإ ىلإ هيعس يف تاذلا سجاه نع ربعي يذلا لمأتلا

 . لبيختلاو عقاولا نيبو لامجلاو

 ؛ةفاقثلا راد : ءاضيبلا رادلا) « ىلوألا ةعبطلا «حاتفم دمحم هل مدقو هقتحو هعضو « ناويدلا « بيطخلا نبا (10)
 .؟1؟7/١ :(ماو4خغ9/ه14١ 7

 . "44 ص 2 نآويدلا «ةجافخ نبا قف

 ءث.



 ا ا ال ا ا و نيا و عا كدا ةيسلدنألا ةيرعشلا ةركاذلا يف زاجحلاو دجن

 ناكملا تافصاوم لالخ نم لامجلاو ةعيبطلا لمأتب لعافلا اهروضح ةيسلدنألا ةركاذلا تعبط دقو

 . ةراضحلاو ةوادبلا نيبو رضاحلاو يضاملا نبب عمجت يتلا يرعشلا

 بحلاو ناسنالا اهيف جزتما « ةينف ةيؤر تدسجت دق يسلدنألا رعشلا يف ةزيمتم ةيصاخ ةعيبطلاف

 ةسارد ماقملا اذه يف انينعي الو « ةربعلاو ةبرجتلا قايس يفو « ريبعتلاو فصولا قايس يف « نوكلاو

 . يرعشلا ناكملاب ةديطو ةقالع هل ام الإ سلدنألاب ةعيبطلا رعش

 ركذب اوجهل ام اريثكف « ءارعشلا ىدل احلم ابلطم ةيودبلا زاجحلاو دجن ةعيبط ىلإ نينحلا ناك دقل

 (4 : هينكاس فلإو هفانكأ ةعس نيفصاو زاجحلا ركذب اوماه ام اريثكو « اهميسنو اهابرب نيمنرتم دجن

 دهوو كانه دجن ءاوسو

 ليسمو هّتطبخ ليبسو

 وحصو لط نيب لتعا دقو
 ليصألا كاذو اًبصلا كلت رشن

 الولف رطق لك اير ىشتناو

 (480 ليمي ناكل ىلعلا كلت بضه

 . ةيودبلا ةعيبطلاب قلعتلا اديدش ايرعش اهاجتا معدي ايسفن اراسم ذختت يرعشلا ناكملا ةعيبط نإ

 فصو يف ميدقلا يرعشلا جذومنلاب اثبشت رثكأ سي دمح نبا نأ ودبي ةجافخ نبا ىدل امومع اهرثأ مغرو

 ع ةيودبلا هرصانع لكب يرعشلا ناكملا :١ للطلل اصلخم مهاؤرب لسوتو ءامدقلا رثأ ىفتقاف « ةعيبطلا

 : اينف اكلسم دجت ىؤر ذختت « ةيرعشلا ةركاذلا تمادام

 دجن ابص يلإ تدهأ ابصلا كسمأ

 (417 دجولاب يل هسافنأ تعلم دقو

 هرابتعاب «(يرعشلا ناكملا) زاجحلا نم ةيسلدنألا ةركاذلا هتدمتسا ينف كولسف لامجلا لمأت امأ

 ناكملا ىحضي ال كلذبو . بوبحملا فصو يناعم نم اريثك يتاذلا ساسحإلا حنمي ايسفن ًاءاحيإ

 : ةيح ثتامس لب ءاللط

 نمض ٠ 0م « فراعملا راد : ةرهاقلا ) «ةيناثلا ةعبطلا « لفون ديس ؛ يبرعلا بدألا يف ةعيبطلا رعش : عجار 20
 . (7/؟) ةيبدألا تاساردلا ةبتكم

 . ١9" ص « ناويدلا «ةجافخ نبا (54)
 . 30١ ص , ةعيبطلا رعش عجار « سيءامح نبأ (0)

 ٠



 تاءاطعلاو تابلقتلا نمثنورق : سلدنألا همم م مم همم هم م همم هه م م و و هم همم همس هم مم م ممم هم م دم هم همم همس م مم مم

 ىمتنا اذا لامجلا يزاجح يسفنب

 هدلسجم ةزعل ايلعلا تأطأطت

 قئار طمسلا نم رد نع مسبت
 هدقع مظن يف هللا عنص قنأت

 " قراب ' ملاعم تدب دق هايانث

 ةدجن' مساون تدب هسافنأو

 ىنثنا اذا اهيلع ودبت هفاطعاو

 هةدئرو ' زاجحلا " ناب نم لئامش

 درومب لامجلا نيع نم رجفت

 (07هدرو نود نم ميهلا بولقلا موحت

 دجن : يرعشلا ناكملاب يسلدنألا رعشلا لسوتي لامجلاو ةعيبطلل لمأتلا اذه قايس يفو

 نامزلاو ناكملا دعب زواجتيل ققحتلا ةهج ىلع برغلا يف اهروضح تابثإل اهتلالد اصمقتم ءزاجحلاو
 : تامسلاو قئالعلا ارضحتسم

 اهيدانو دجن ىلا نحي نم اي

 اهيداوب دجن توث دق ةطانرغ

 اهتحاسب ام رظناو ةكيبسلاب فق

 اهيلاج درفلا بيثكلاو ةليقع

 سلدنأب هيناغم زاجحلا نإ . .
 اهيناعم اهنم تقباط اهظافلأ

 مجسنم لك اهاقس دجن كلتف

 اهييحيف اهيبحي مامغلا نم

 مستبم لك بيذغو قرابو

 (*1) اهيأجم اهيلحي روغتلا نم

 . 1١-77 /١؟ ضايرلا راهزأ نع القن ءكرمز نبا )0١(

 ١



 0 ل ةيسلدنألا ةيرعشلا ةركاذلا يف زاجحلاو دجن

 : ءارعشلا اهب ىنغت دقو « اهتاهزنتمو ةطانرغ ملاعم نم دجنو

 مكيح يف انل له دجن لهأ اي
 فعسمو دعسم نم مكبح وأ

 يقوشت تلطأ مكدهاعم ىلإف
 يفوشت ترِصق مكدوهع ىلعو

 ل ا ا نع 0 للا

 . دومجلاو رارتجالا نع اديعب « ةلاصألا

2) 

 :( نينحلاو قوشلا) ساسحإلا (د)

 ماد امف « ساسحإلا لالخ نم هتاموقم يلجتسي ةيسلدنألا ةيرعشلا ةركاذلا يف يرعشلا ناكملا نإ

 : نوكلا ىلمتي هبو رعاشلل حمطم « هيلإ قوشلاو نينحلا نإف « اشع دسجي ناكملا

 مساونلا حايرلا سافنأ تيلالأ

 مسابملا تاحضاولا ينع نييحي

 ةرظنب قيقعلا فانكأ نيمريو

 ملاعملاو ىبرلا كلت يف ددرت

 ىمحلا ىلإ بيثكلا نيب ام نمشليو
 (05) هساورلا يطملا فافخأ ءىطاوم

 نبا صرح ةيدجن تافص يهو « مايهلا يرذع عيهملا يودب رصنع ناكملاب رعاشلا ساسحإو
 ؛اهبدناسسإ] الجنا نع ةجانع

 «ىلوألا ةعبطلا ٠ ةيبرغملا ةكلمملا ةيميداكأ تاعوبطم « ةفيرش نب دمحم قيلعتو ميدقت ناويدلا «نوكرف نبا (0؟)
 114: ص م ١ةمال/ه14
 نيوأود نمض - م1513 مه « ةفيرش نب دمحم دادعإ « رونلا رهظم لس ةوكرل نب نسحلا وأ -
 6 ص « (؟) ةطائرغ

 . 108 ص . ناويدلا ؛ةجافخ نبا (0)

 ع



 تاءاطعلاو تابلقتلا نم نورق 5 سئلدنألا همم همم همم مم همم هم مم همس همم همم هم مم همم همس هم مم همس همم هوم همم ممم

 لالخ نم نينحلاو قوشلا يناعم ىلع ةيسلدنألا ةيرعشلا ةركاذلا رصت ساسحإلا مظعي نيحو

 ًاطمن امهب ساسحإلا ىحضيف « ينيدلا ناكملاو يرعشلا ناكملا نيب جوازت يتلا ةديدجلا ةيئفلا ةميقلا

 اهتدارا معدي امو « فقاوملا ءايحتساو لوصألا لثمت يف اهتبغر يوقي ام هنم دمتست ةيسلدنألا ةديصقلل

 : ةدهاشملا قيقحتو ةرايزلا زاجنإ ىلإ علطتلا زربي امو « فادهألا حيضوتو راكفألا ثعش مل يف

 حفاصي دجن مالعأ قراب نمأ

 حزان وهو ىمحلاب ادهع تركذت

 هنأك ايانثلا قافأب حولي

 حفاصم مالسلاب دادو يفاصم

 ةريحب رازملا دعب ىلع تفلك

 (*؛! حيناوج مهيلإ ادجو انحناوج

 بكر لالخ نم ناكملاب ساسحإلا ىلع ةركاذلا صرح رربيل ٠ يدقعو ينف رايتخا كلذ يفو

 : جيجحلا

 قراب قلأت الإ ينجاهامو

 بيشم هنم ليللا دوب حولي

 ٌةريجو (زاجحلا ١ بكر هب تركذ

 بيهم بيبحلا وحن اهب باهأ

 ىنملاب يقوشل اليلعت رضحأو . . .

 بيهغأف بلاغ دجو قرطُيو

 ةورز - ينامألا تيطعأ ول  يمارم
 (** بيجوو اهدنع مارغ ثبي

 لعافتت ةروص ةماقإ ىلإ ليبس كلذو ؛ ةيبيسنلا هداعبأب ساسحإ ناكملاب بيطخلا نبا ساسحإ نا
 هتلالدو ةيرعشلا هتواقن يف - ناكملاو - عاقبلا ةدهاشمل اهنينحو ماقملا ةرايزل اهقوش يف - تاذلا اهيف

 : ةيحورلا

 . ١١١ ص « ناويدلا ,نوكرف نبا (65)
 . 1١58/١ . ناويدلا ءبيطخلا نبا (66)

 ل



 0 ةيسلدنألا ةيرعشلا ةركاذلا يف زاجحلاو دجن

 ىصضق يذلا ميدقلا دهعلا ىلإ تنئح

 ىدجأ الو نينحلا ىنغأ امف اديمح

 رسجاحو دجنب يذهأ مك هللا يل

 ىدعس وأ يمارغ يف دعدب ىنكأو

 ىروجلااهجاهةرفزالإ يهامو

 ىدبأام برشي راكذت اهب ىدبأو

 عمادم الول قوشلا تمتكدق مكو

 (*57 ادخللاو رجاحملا اهيراجم يّورت

 لسوتلا لالخ نم  ىعست - ةيناسنإلا ميقلاب ثبشتلا لالخ نم  ةيسلدنألا ةيرعشلا ةركاذلا نإ

 امو - تقلطنا ةيمالسإ ةيبرع ةيوهل حيرص ءامتنإ كلذ يفو « ةيرعشلا فارعألا ىلإ - يرعشلا ناكملاب
 . زاجحلاو دجن نم - لازت

 : اهتازيممو اهتاموقم اهل ةينف ةيؤر سيسأت -"

 قلعتت تايلاكشإ نم ولخت ال « ةيسلدنألا ةيرعشلا ةركاذلا اهيلع سسأتت ةيئف ةيؤرل ةبراقم عضو نإ
 . اهتارايت تعونتو اهتاهاجتا تدعت يتلا ةيفاقثلا ةيفلخلاب

 يف يراضح نزاوت قلخخ دصق هيلإ نيعلطتم نييسلدلألا لعج دق هتالالدب قرشلا روضح ناك اذاو

 . مهتيوه ىلع اظافح كلذ ىلإ اوعس مهناف « مهتفاقثو مهكولس

 مل كلذ ناف « لمعلاو لوقلا تالاجم تلاط دق يسلدنألا عمتجملا يف ديدجتلا براشم تناك اذاو

 راطإ يف ةبرجتلا تايطعم سملتي رضاج ربع لبقتسملا ةهجاومل يضاملا رضحتست ةركاذل اليبس الإ نكي
 ين مهتالضعم لحل ناكملا داعبأ نويسلدنألا ىحوتسا مث نمو . عادبإلاو ركفلاو عقاولا نيب لعافتلا

 : عادبإلاو ركفلا

 ةيوق ةماعدو اماه ادفار اهرابتعاب ؛ زاجحلاو دجن داعبأ يف قمعتلا ةيؤرلا مزلتست ركفلا لاجم يفف

 . ةديدجلا هفورظب ايعاوو هيضام ةلاصأل اكردم ميهافملا ددجتم اروظنم لثمي مادام « يسلدنألا ركفلل

 684/١”7. « ناويدلا ءبيطخلا نبا (65)
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 تاءاطعلاو تاسبلقنلا خف نورسق : سلدنالا ٠ معد هانا داب متو دسملا ب داب م وا سد ا ا ا علا

 ةيؤر رارقإ ىلإ الإ ىعسي ال ايرعش انوكم هرابتعاب زاجحلاو دجن روضح نإف عادبإلا لاجم يف امأ

 .اهتلاصأ اهل ةينف

 ةركاذلا اهارت يتلا تازيمملاو تاموقملا ضعب - صوصنلا لالخ نم - ءيرقتسن نأ نكميو
 ةديصقلا يف لوصألا عم ةمجسنم ةيؤرلا هذه ودبتو . يسلدنألا رعشلا يف ةينف ةيؤر سيسأتل اقلطنم

 دجنب ةميدق سلدنألاب ةديدج ةيؤرلا هذه نأ يعدن ال كلذل . ىذتحملا طمنلا اهل هددحي ام قفو ةيبرعلا

 . ءيش لك يف ديدجتلا مار عقاو يف مامتهإلاب ريدج اهلثمت نأل امنإو « زاجحلاو

 : ملاعملا نم ةلمج قيقحت نم اقالطنا ةينفلا ةوادبلاب غلاب ءانتعاب ةيؤرلا هذه مستتو

 : ةسامحلاو بحلا يناعم هيف تلعافت ينف طمن اهقمع يف ةيدجنلا ةروصلا نإ أ

 يداجن تلمح ال ادجنو ينرذ

 يداعصب اهديعص طخأ مل نا

 ىمدلا ىلإ مالظلا اشح نضضخاو
 دا يجألا فلاوس نحفاصأو

 تمزرأف بيثكلا ىلع تررم دقلو

 يدايج ليهصلا تعجرو يلبإ
 دهاعمو مهل تاحاس نيبام

 (*7' داهع بوص تاربعلا نم تيقس

 : تاذلا ملح زاجنإل ينف ماهيإ ةيزاجحلا ةديصقلا يف اهرصانعو ةلحرلا نإ - ب

 اهنإاقفر سيعلا ةادحاي

 ىسترملا دعبو دهجلا تكش
 ابصلا تابه قشنتست يهف

 املع دجنب تفاواملك

 اهنإذاذتلاب اهوسنأ

 اهنااديور يليلخ اي . .

 املعاف يلثم قوشلا يناعتل

 . 147 ص ؛ هدقنو رعشلا نم لوصف : نم القن (قاقزلا نبا) (0/)
 كال



 هاا اج اال اح هوان هن ند دع دوا دا وأ ايات وا ت1 نط لم ةيسلدنألا ةيرعشلا ةركاذلا يف زاجحلاو دجن

 بدت ةنعنت اهاقشتا
 (58) امستني نا قاتشملا ةحار

 ناكملا مالعأ ىلإ ةراشإلا لالخ نم - ةينفلا اهميق ىلإ ةديصقلا ءامتنإ نم دمتسُ ةيرعشلا ةلوطبلا نا .ج

 : ةيرعشلا ةبرجتلا ةعيبط رارقإ ليبس يف - بدألاو
 ةعيدب نيملسملا ريمأ اهذخ

 « نابحسا ىلع اهعئادب تبحس

 ابراغمو اقراشم دالبلا يوطت
 ناسل لكب ينشثت (ةسيسق»

 اهعامس دنع ريصقتلاب رقيو
 (« نادمح ينب ١ يف دئاصقلا بر

 هفطع ةقر ضورلا ميسن تبلس
 (017 ؛ نالهث ١ ىلع وكزي اهراقوو

 تاذلا رعاشم نع ربعت  يقلتملل وأ عدبملل ةبسنلاب ءاوس  ةيبيسنلا ةمدقملل ةيسفنلا ةفيظولا نإ د

 : ةماعلا

 هقيوشت يف بصلا ىهانت امل
 هقيقعب اهضاتعا عومدلا رود

 بهلتم هداؤفو فهلتم
 هقيرح مادتحا عم ءاقبلا فيك

 هدجنب عومدلا رحب جومتم

 هقيبرغل يجتري صالخ ىنأ
 رجاه نم ىونلا باص عرجتم

 (507 هقوشم تاجعالل نحي نأ ام

 ةيبرعلا ةديصقلا بسكت ةيرعاش ةيؤر زجنت - اهتازيممو اهتاموقمب - ةينفلا ةوادبلا هذه ملاعم نإ

 يرعشلا ناكملا ةيلعاف قيقحتل ةروريس

 قيقحت ١ ىشكارملا كلملادبع نب دمحمل ةلصلاو لوصوملا يباتكل ةلمكتلاو ليذلا (يراصنألا دمحم نب يلع) (0)
 م . 745/0 ص )١١(. ةيسلدن ا ا

 . 601/4 578/١ « ناويدلا ءبيطخلا نبا (59)
 . "1/4  ةطاحالا (يرقاشتتملا فسوي) )

 ىلا



 تاءاطعلاو تابلقتلا نم نورق : سلدنألا ١ 2-2-2-2 2 0-0 م نع نع م ع عع ع

 لالخ نم - يفاقثلا ءامتنإلا خيسرت تمار زاجحلاو دجنل اهلثمت يف ةيسلدنألا ةيرعشلا ةركاذلا نإ

 ةيؤر زاجنإ ليبس يف يرعشلا ناكملاب تعو مث نمو . ةيوهلل ارارقإو ةلاصألا نع اثحب - عقاولل اهمهف
 امو « عادبإلاو لعافتلا تالاجم ءانب يف ماه رود نع فشكي ايرعش انوكم هرابتعاب ناكملا ةءارقل ةديدج

 : خيراتلا ربع نفلاو كولسلا يف ةلاصألاب ثبشت نم اهعبطي

 .نينحلاو

 . هلثمو هميق الثمتم يسلدنألا رعاشلا هيلع صرحي يذلا جذومنلا لكشتي نفلا يفو

 , زاجحلاو دجن ةلاصأ اهسكعت ةراضح : نيتراضح نيب عارص نم افقوم ةلاصألا هذه سكعتو

 ةقداص ةبرجت نع ثحبت - طوقسلل ليآلا اهعقاو هجاوت يهو - ةيسلدنألا ةيرعشلا ةركاذلا نإ

 اهقوفتو اهعادبإ نمضي ام هيف ىرتف . زاجحلاو دجن يف يرعشلا ناكملا ةدواعم نم اهتايطعم دمتست

 . اهتديقعو اهتدحوو

 . مادتهإلاو ركنتلا تالواحم مامأ ةدماص يهو « ةيوهلل روضح كلذ يفو

 ةيسلدنألا ةركاذلل ةيرعشلا ةبرجتلا معدي اّينف (رصنع اهرابتعاب - زاجحلاو دجن روضح ناك مث نمو

 ةرورضبو « عادبإلل زفاحلا يرعشلا نوكملاب ةيعاو ةركاذلا تماد ام « اًددجتم ًاءاطع نمضي -

 . ةيحورلاو ةيناسنالا ميقلا لثمتبو ٠ ةيراضحلا ةيوهلا ىلع ةظفاحملا

 . هيلإ اناده ام ىلع ًاريخأو ًالوأ هلل دمحلاو

 ني



 يد اها قب 3 رب ونش دول تنقل ود تكمل ب اح ا دع عت ةيسلدنألا ةيرعشلا ةركاذلا يف زاجحلاو دجن

 ل عجارملاو رداصملا

 : يناملسلا نيدلا ناسل « بيطخلا نبا

 دمحم هيشاوحو هتمدقم عضوو هصن ققح « نيترازولا يذل ةطانرغ رابخأ يف ةطاحإلا

 . ١915 « ىلوألا ةعبطلا « ةرهاقلا ٠ يجناخلا ةعبطم « نانع هللادبع

 : يوانغ دمحم ٠ يريهزلا
 . ١9598 رصم « ةنامألا ةعبطم « هيوب ينب لظ يف بدألا

 : يناسملتلا يرقملا دمحم نب دمحأ نيدلا باهش « يرقملا

 ميهارباو اقسلا ىفطصم هيلع قلعو هققحو هطبض « ضايع رابخأ يف ضايرلا راهزأ

 . برغملا « ةيدمحملا « ةلاضف ةعبطم « يبلش ظيفحلا دبعو يرايبألا

 « توريب «رداص راد « سابع ناسحإ هققح « بيطرلا سلدنألا نصغ نم بيطلا حفن -
 . ما 958 /ه184

 :نيدلا يبحم « يبرع نبأ

 .م1955 2 توريب « رداص راد « قاوشألا نامجرت

 : نوتساج « رالشاب

 . 1985 « توريب « اسله بلاغ ةمجرت « ناكملا ةيلامج

 : يلع ركب يبأ نيدلا يقت « يومحلا ةجح نبا

 . توريب «سوماقلا راد ؛ برألا ةياغو بدألا ةنازخ

 : ىفطصم « دحاولا دبع

 ةيبدألا ثاساردلا ةبتكم ١1487« « رصم « فراعملا راد « يبرعلا بدألا يف بحلا ةسارد
0 

 . ةيبرغملا ةيدجبألا بيترت بسح ()
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 تاءاطعلاو تابلقتلا نمئورق : سئلدنألا 22011111 ااا

 : بيطخلا « يزيربتلا

 .19456 « رصم , فراعملا راد ؛ مازع هدبع دمحم قيقحت « مامت يبأ ناويد حرش

 : رمع ؛ دعسألا

 .ماوا/4 /ها*4 « قشمدب ةيبرعلا ةغللا عمجم تاعوبطم 2 يدرويبألا ناويد

 : دمحم « حاتفم

 «ىلوألا ةعبطلا . ءاضيبلا رادلا . ةفاقثلا راد , همدقو هققحو بيطخلا نبا ناويد

 .م1585/ه9

 : ديس « يزاغ

 .ةيناثلا ةعبطلا « ةيردنكسألا . فراعملا ةأشنم رشانلا ٠ ةجافخ نبا ناويد

 : دمحأ « ميسن

 . ١976 « ةرهاقلا «ىلوألا ةعبطلا ٠ ةيرصملا بتكلا راد عبط يلميدلا رايهم ناويد

 : دمحم « ةفيرش نبأ

 « ىلوألا ةعبطلا « ةيبرغملا ةكلمملا ةيميداكأ تاعوبطم « هقيلعتو هميدقت نوكرف نبا ناويد

 .ماو4ا//ها 5 ا/

 : يلع نسحلا « ينيرتنشلا ماسب نبا

 ؛ ايبيل « باتكلل ةيبرعلا رادلا ٠ سابع ناسحإ قيقحت « يبأ ةريزجلا لهأ نساحم يف ةريخذلا

 .191ا/68 « سنوت

 :كلملا دبع نب دمحم « يشكارملا

 توريب (« ةفاقثلا راد 2 سابع ناسحإ قيقحت 6 ةلصلاو لوصروملا يباتكل ةلمكتلاو ليذلا

 . ١١( ةيسلدنألا ةبتكملا)

 : هللا دبع « بيطلا

 . ركفلا راد « اهتعانصو برعلا راعشأ مهف ىلإ دشرملا
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 10217 ما ورق 1 ج دال> تب قوق د مدن دووم دق طموح تت هكوقو ة مولا مطعم ةيسلدنألا ةيرعشلا ةركاذلا يف زاجحلاو دجن

 : نسحلا يبأ ٠ نوكرف نبا

 . ( 1١ ةيطانرغ نيواود) م١191 /ه411١ « ةفيرش نب دمحم دادعاو عمج « رونلا رهظم

 : يدادغبلا يمورلا يومحلا هللا دبع نب هللا دبع يبأ نيدلا باهش مامإلا « ترقاي

 . م1905 /ه1١/# . توريب « نادلبلا مجعم

 : نيسح « ناوطع

 . 191/١ ء رصم « فراعملا راد « يلهاجلا رعشلا يف ةيبرعلا ةديصقلا ةمدقم

 : يكز . كرابم

 . ١9615 « ةعبارلا ةعبطلا « ةرهاقلا ٠ يضرلا فيرشلا ةيرقبع

 : يقوش ءفيض

 . ١91/١ ءرصم « فراعملا راد « هدقنو رعشلا نم لوصف

 : رايهم « يمليدلا

 « بادآلا ةيلك بيطلا هللا دبع فارشأ ءايلعلا تاساردلا مولبد لينل ةيعماج ةلاسر « ةديصقلا

 . (نوقرم) برغملا « ساف

 نيدلا ييحم دمحم « ديمحلا دبع

 .م1959/ه178١ «ىلوألا ةعبطلا «ةيبرعلا بتكلا ءايحإ راد ءيضرلا فيرشلا ناويد حرش

 5 ديس « لفون

 ةبتكم «ةيناثلا ةعبطلا « 1918 رصم « فراعملا راد « برعلا بدألا يف ةعيبطلا رعش

 .ا/؟ ةيبدألا تاساردلا

 َ لالع . يسافلا

 «ملعلا باتك « م19417//ه17٠5١ يسافلا لالع ةودنل لوألا ىقتلملا برغملل ةيفاقثلا ةيوهلا
 . 1984 طابرلا « ةلاسرلا ةعبطم



 تاءاطعلاو تايلقتلا نام تورق : سسلدنألا همم م ممم همم مم همم ممم همس هم همم همم مم هم مم هس مم هم همم همم مم هعسم

 ةلجم حايزلا ىفطصمل بيطخلا نبا لئاسر لالخ نم يسلدنألا يراضحلا حارصلا ةينب
 -07”7صءماة40//ه بيطخلا نبا ةودنب صاخ« ١ ددعلا ,ناوطت « بادآلا ةيلك

0 
 نييورقلا ةعماج ةيلجم (رشنلا ليق ظوفحم) ياندلا دمحمل ةديدجلا يوبنلا حيدملا ةديصق -

 . ؟ ددعلا

 قف





 : يقرشملاو يسلدنألا حشوملا
 ةنراقم ةسارد

 لكيه ميحرلا دبع ريمس :روتكدلا





 تاءاطعلاو تابلقتلا نم نورق : سلدنألا 2-2 2-2-2-2 2-2-2-١

 ةنراقم ةسارد  يقرشملاو يسلدنألا حشوملا

 (*لكيه ميحرلا دبع ريمس :روتكدلا

 ريثأتلا اًنيِبم «يقرشملا حشوملاو يسلدنألا حشوملا نم لكل ةنراقم ةسارد ثحبلا اذه لوانتي
 نم جذامن ىلع ينبم ثحبلاو , نويسلدنألا هيف عرب يذلا يرعشلا نفلا اذه يف ةقراشملا ىلع يسلدنالا

 . ةيقرشملاو ةيسلدنألا رداصملا ةسارد دعب نيبناجلا الك نم مالعأل ةيقرشملا تاحشوملا

 نم ريبك ددعل مهتضراعمو مهديلقتو نييسلدنألاب ةقراشملا رثأت حوضوب ةساردلا هذه نيبتو
 نف نالعإ يف ةقراشملا رود لافغإ مدع عم نفلا اذه يف نييسلدنألا قوفت نيبت امك «٠ تاحشوملا

 ةسارد ثحبلا اذه فادهأ نمو . هركذ ىلوألا ةيسلدنألا رداصملا تلفغا ثيح هراهشإو حشوملا

 : يلي اميف ةدراولا ةيساسألا طاقنلا

 ثيح نم ةقراشملاو نييسلدنألا نم لك اهل ضرعت يتلا تاعوضوملا نايب : نيماضملاو راكفألا - ١

 نم كلذ رخآ ىلإ دهزلا « فصولا « حيدملا « لزغلا « ةعيبطلا تاعوضومب ثاحشوملا لاصتا

 . ديلقتلاو ةضراعملا ىلع ةقراشملا دامتعا تابثاو « نوحاشولا اهقرط تاعوضوم

 عم ةيقرشملا تاجرخلا نم ىرخأو ةيسلدنألا تاجرخلا نم جذامن ثحبلا اذه لوانتي : ةجرخلا - ؟

 فعض ثحبلا نيبي امك عوضوملا اذه يف كلملا ءانس نبا يأرو ةيمجعلاب اهضعب داريإ ببس ركذ

 . حشوملا ةجرخل مهناقتا يف نييسلدنألا مامأ ةقراشملا

 ءادتباو تايبألا ددعك ةيقرشملاو ةيسلدنألا تاحشوملا يف ةينفلا ةيحانلا نايب : ينفلا لكشلا - ٠

 ىدمو تاحشوملا يف ةيضورعلا ةيحانلاو ةيقيسوملا ةيحانلا كلذكو عرقأ هكرت مأ علطمب حشوملا

 يف ةيرعشلا تاسابتقالا ىلإ ةقراشملاو نييسلدنالا نيحاّشولا ليم راهظإ : نيمضتلاو سابتقالا - 4

 . بادآلا ةيلك ,« سوباق ناطلسلا ةعماج « دعاسم ذاتسأ ؛ هاروتكد (*)

 عه
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 آنا. كةتص1 [آ1ةتلعمل

 (م8518505

 '[طتق 1 عدعوتمأط طومعت لذ 2 مط موت ومنالع دانلإت طعاس عد طع خصلدلادمأقس ةقل طماع

 8كم جهمطعطقطع ةطمااسع اطع فسلدط دونهم اسكان عمعع 08 اطع ظمكاعت 2ءاذ, اطغ ةان061101167 05

 طع ةمممعت# ذم اطلق م0عاتعدل ةتاب ةمل اطع اضتاهأاتم» 01 ادع فملدلانكاهمن طإل اطع 8ةماعتت

 جةهمطخطقطع [عامرع اطعزع دامصحفتع ممعدنم ةعطقعالعل اطعام 1ملعمعدرلعمعع اص اطع دفا

 "1طن ى5ا10 15 م1عم27تع0 ةكاغ# همدقكانأان28 اطغع هتقتل فصلقلان5133 320 23516155 5

 هلل 2ع1كعمعدععو, معان لتتم مقصات كع11 ماك, 11(عدوتإت 120عمطك, 320 ةصضاطم]10علع5 01 ةامهةقتع

 تا

 "1ع 10110 أضع رطقتم مملمأك ةقع 10 0ع ت0ا/عمع0 إل اطلخ 1عدعوتعا م2261 :

 1. '1هوزع5 ةنتتل همداعصأام: 84ةنم 10ءعوق ةنتل لعامت1عل همصاعلأاك 0[ ةاقضمتقتع 006105, 0560

 6) فمسلولنتوز هنت 320 ظ8دقأ ةهقتعتو, ةقع ل15ءاند5:عل. 5مععأدل 20عضاتمال 15 م3310 ام 2010316

 ءان10 عال, 0عوعمق مال 03, 32506ان6لق12, 66

 2. 1ع ظطقتت و: '[طنق 15 طع 135[ 765م 04 طع 814 ةقطوط قط 1ا5 ةطت مواقع, 00201105,
 ؟ءعسقعاتاقع ةمل ءمسقسعع 1ةمعان38ع 050 ذم 1(, 310م8 الط 162 ذومق' 34-31 نالعو

 هماصتمو ةطماتأ 1(, ةقع م طع 2مادسل ذه اطلق ؟عقعقتعاط م3م61

 3. 8هرتض: اطع 2111562 01 واقمصتقك, طمانكأع 320 معاعت5 01 اللد ؟/ةكطقطقطقر, 5ع م5836866 0
 جطوعمعع ه4 طع مهام", ةعع ظدآ1إ) 0عولا ل

 4. 000126 0هق5: '1طنك ممزصغ 15 لتعانذدعل 10 ىطمالل اطع ؟ههلصعوذ 04 7[1ةعدطعطقطم 401 نانماتسع ذه
 اطعتع دامصتقتع ممعرس5, كوك ةزعو] ؟هدع5د مص عال -طصماتلم ممعامق .ةهل 1؟0ظ 06

 رمان همطقطططق. 8دعممت ماعد 108 8دماعرل 000120085 ةقع 2150 ءءةستمسعل

 هل



 501 0 ا

 هلكش نع الو سلدنألا يف حشوملا ةأشن نع ةميق تاذ تامولعمب ةيسلدنألا رداصملا انفعست ال

 رداصملا هنع تبرض اًديدج انف ربتعا هنأ ىلإ دوعي كلذ درمو « هثدحتساو هيف مظن نم لوأو يئادبلا

 يف ماّسب نبا هركذ ام الإ مهللا ءيش ىلع يسلدنأ ردصم يأ يف رثعن داكن ال نحنف « اًحفص ةسيئرلا
 سلدنألا لهأ جهن يتلا حيشوتلا ةعنص تناكو» : ءامسلا ءام نب ةدابع نع هثيدح ءانثأ لاق ثيح «ةريخذلا»

 اهليم موقو اهدآنم اذه ةدابع ماقأف , دوقعلا ةموظنم الو دوربلا ةموقرم ريغ اهتقيقح اوعضوو اهتقيرط

 هتاذ ىلع بلغ ًاراهتشا اهب رهتشاو ؛ هنع الإ تلخأ الو , هئم الإ سلدنألاب عمست مل اهنأكف , اهدانسو

 اهعامس ىلع قشت بيسنلاو لزغلا يف اهل سلدنألا لهأ لامعتسا رثك نازوأ يهو , هتانسح نم ريثكب بهذو
  ينغلب اميف  اهتقيرط عرتخاو انقفأب تاحشوملا هذه نازوأ عنص نم لوأو . بولقلا لب بويجلا تانوصم
 ةلمهملا ضيراعألا ىلع اهرثكأ نأ ريغ  راعشألا راطشأ ىلع اهعنصي ناكو ريرضلا يربقلا دومحم نب دمحم

 الو اهيف نيمضت نود ةحشوملا هيلع عضيو زكرملا هيمسيو يمجعلاو يماعلا ظفللا ذخأي ؛ ةلمعتسملا ريغ
 , 7 ؛ناصغأ

 هتاذ ىلع بلغ دق نفلا اذهب ءامسلا ءام نب ةدابع راهتشا نأ نم ركذلا فنآلا ماّنسب نبا لوق نإ
 ذإ يرعشلا نفلا اذه باحصأ نوربتعي اونوكي مل سلدنألا ءابدأ نأ ىلع لدي هتانسح نم ريثكب بهذو

 داريإ مدع نع ارذتعم كلذ دعب ماّنسب نبا ركذ دقو . نييديلقتلا ءارعشلا ىلإ مهمامتها لج فرصنا
 ضيراعأ ريغ ىلع اهرثكأ ذإ ناويدلا اذه ضرغ نع ةجراخ تاحشوملا هذه نازوأ» نا هباتك يف تاحشوملا
 ,9(2 «برعلا

 لاق ثيح تاحشوملا ركذ نع هلافغإ ببس «بجعملا» هباتك يف يشكارملا دحاولا دبع ركذ امك

 ةدلجملا بتكلا يف تاحشوملا داربإب رجت مل ةداعلا نأ ولو» هباتك يف رهز نبا تاحشوم داريإ نع ارذتعم

 نفلا اذهل هلافغإ ببس نيب دقف يرقملا امأ .'0(كلذ نم يرطاخ ىلع يقب ام ضعب هل تدروأل ةدلخملا

 قيلألاو ىحنملا اذه ركذ ىلإ انجوحأ يذلا امو ؟ حارصلا دجلا ضرعم يف لزهلا لاخدإو انل ام" : لاق نيح
 . «بيطلا حفن» و «ضايرلا راهزأ» هيباتك يف تاحشوملا نم اريبك اًددع ركذ هنأ عم 7 «حارطالا لك هحرط

 )١( ةريخدلا . 159/1١/١.
 . 17١/1١/1١ . قباسلا ردصملا (")
 .١؟ ص (5

 . 77؟7//؟ . ضايرلاراهزأ (4)

 عا



 00000 ةنراقم ةسارد-يقرشملاو يسلدنألا حشوملا

 اهل ةمهم حاون لب ةيحان نيثحابلاو نيسرادلا ىلع تاحشوملل يسلدنألا لافغإلا اذه عاضأ دقل

 . هلالخ نم هانفرعو انلصو يذلا يئاهنلا هلكش ىلع رقتسا ىتح هتدالو ذنم حشوملا ةلحرب ةديطو ةلص

 نييسلدنألا رداصم نع اًمامت ةيسلدنألا تاحشوملا تباغ دقف اذكهو «'*”يسلدنألا رعشلاب فيرعتلا

 . ةلضفملا مهمجارتو مهسراهفو

 قحال رصع يف تبتك يتلا اهتاعومجم نم يىتأي اهيلع فرعتلاو ةيسلدنألا تاحشوملا ةسارد نإ

 تركذ يتلا ةقراشملا رداصم ةسارد ىلإ ةفاضإ نفلا اذه هجو يف باوبألا قلغأ يذلا رصعلا اذهل

 اذه اوعرتخم هب موقي نأ بجي ناك يذلا رودلاب اوماق دقف لاجملا اذه يف ركني ال ةقراشملا لضفو

 ىتح ةديدجلا ةيبدألا ةعاضبلا هذه فقلتي قرشملا داك ام ذإ « نويسلدنألا مهو ديدجلا يرعشلا نفلا

 نمض هئاقب عم ىرخأ ةرات اددجمو ةرات ادلقم اهلاونم ىلع مظنيو اهرشني ىضمو ديدش باحرتب اهلبقتسا

 لاجملا اذه يف نييسلدنألا نيحاشولا لضفب اًفرتعم « فيلأتلاو مظنلا دعاوق عابتا يف ةيسلدنألا ةرئادلا

 نومظنيو مهيلع دفاولا نفلا اذه نوضراعي ءاملعلاو ءابدألا نم ةقراشملا مالعأ عفدنا دقو . مهقوفتبو

 . ثحابو سراد لكل عجارم

 ربتعتف ةيسلدنألا تاحشوملا تاعومجم ةساردل اهيلإ عوجرلا نكمي يتلا ةيسلدنألا رداصملا امأ

 : يلي اميف صخلتتو ةيقرشملا رداصملاب ةنراقم ةليلق

 )١( ىهو تاحشوملا تاعومجم :

 ةحشوم نيرشعو ثالثو نيئئام ىلع يوتحيو 2 بيطخلا نبا نيدلا ناسلل : حيشوتلا شيج 1

 وبأ ٠ يليطتلا ىمعألا « يقب نبا تاحشوم ةساردل سيئر اعجرم هلعجي امم نييسلدنأ نيحاشول

 نبا « يشينملا مساقلا وبأ « فرش نبا « تيمكلا ؛« هسأر عفرأ نبا « ةنابللا نبا « ضيبألا ركب

 نبا « قي نبا « ميحر نبا « نوبل نبا « رازجلا ركب وبأ . زابخلا ىسيع نب سنوي « يفاريسلا

 . نيرخآو ءرهز

 1قاعمهردم ةعهطاع 5اعمرتطلع ©هعاعإلا م. 4. )0(
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 تاءاطعلاو تابلقتلا نم نورق : سلدنألا 0 و ل ل ا 5

 عبرأو ةئامثالث ىلع يوتحي ذإ ةيسلدنأ تاحشوم ةعومجم ربكأ دعيو « يرشب نبال سيلجلا ةدع

 هعماج نع تامرلعملا نأ امك « حاشو يأل بوسنم ريغ ريبك ددع اهنم ةحشوم نيسمخو

 ام لمكيو هبناوج نم اريثك ريني يسلدنألا حشوملا ةساردل اسيئر اردصم ىقبي هنكلو «ةمودعم
 ةيأ يف ةدوجوم ريغ ةحشوم نينامثو نيتئام نم رثكأ ىلع يوتحي هنأل ىرخأ رداصم يف اصقان ءاج
 . ىرخأ رداصم

 « ةمتاخ نبا ءالؤه نمو تاحشوملا مظن يف ليوط عاب مهل ناك نيذلا نييسلدنألا ءارعشلا نيواود

 . مهريغو يرتششلا نسحلا وبأ « يبرعلا نبا نيدلا ييحم « يليبشالا لهس نبا

 ىلح يف برغملا « يرقملل بيطلا حفنو ضايرلا راهزأ : اهنمو ةيسلدنألا ةيبدألا رداصملا

 . ديعس نبال فرطلا ريهازأ نم فطتقملاو برغملا

 : ةيقرشملا رداصملا

 مسقنتو ةيقرشم ىرخأو ةيسلدنأ تاحشوم توح ةعوئتمو ةديدع يهف ةيقرشملا رداصملا امأو

 : ةيبدأ رداصمو تاحشرم تاعومجم ىلإ ةيسلدنألا اهتقيقشك

)000( 

 أ

03 

 : يخيراتلا اهبيترت بسح يهو تاحشوملا تاعومجم

 نف ةساردل اسيئر احاتفم ربتعي ردصملا اذهو « م١١7١ ةنس ىفوتملا كلملا ءانس نبال زارطلا راد

 اهيف حرش يتلا باتكلا ةمدقم نع نفلا اذهل سراد وأ ثحاب يأ ينغتسي ال ثيح تاحشوملا

 هتمدقم عبتأ مث ةيسلدنأ جذامن نم ليثمتلا عم همظن طورشو هءازجأو حشوملا دعاوق فلؤملا

 هذه اهيف ادلقم اهمظن يتلا تاحشوملا نم ددعلا سفنب يتأي نأ لبق اًيسلدنأ اجذومن نيثالثو ةعبرأب

 . باتكلا ليذب نيتحشوم ىلإ ةفاضإ ةيسلدنألا جذامنلا

 سفن فلؤملا جهن ةعومجملا هذه يفو « م1777" ةنس ىفوتملا يدفصلا حالصلل حيشوتلا عيشوت

 راد ةمدقم نم اهيف ءاج ام مظعم ىفتسا ةمدقمب ىتأ دقف ؛ كلملا ءانس نبا اهجهن يتلا ةقيرطلا

 اهيف ربكألا بيصنلا هل ناك ةيقرشمو ةيسلدنأ نيب ام نيتسو ىدحإ تغلب تاحشومب ىتأ مث زارطلا
 يتلا ةيسلدنألا تاحشوملا اهنم مسق يف ضراع ةحشوم نيثالثو اعبس هتاحشوم ددع غلب ثيح

 . هباتك يف اهركذ

 علطم يف ترشن تاحشومو دئاصق ةعومجم وهو م11 ةنس ىفوتملا يزاجحلل بدألا ضور

 ىلإ ةفاضإ ةيسلدنأ تاحشوم تس يوحي اًطوطخم يقب اذكهو ةيناث هتعابط ةداعإ نود نرقلا اذه

 , ةيقرشم ةحشوم نيرشعو عبس

 ف



 م32 3 2 الا فنا م قل اد ادن هن طين كيم هبستم هلم ةئراقم ةسارد -يقرشملاو يسلدنألا حشوملا

 وه امك هيتفد نيب مضي ثيح « م500١ ةنس ىفوتملا يجاونلل لاجزألاو تاحشوملا يف لآللا دوقع د
 ىلإ ةفاضإ يقرشم اهبلغأ ةحشوم نيعستو نيتنثا غلبت تاحشوملا نم ةعومجم هناونع نم حضاو
 . ددعلا اذه فصن غلبت لاجزألا نم ةعومجم

 هلو , ©"7م151/4 ةنس ىفوتملا يواخسلل ةبختنملا تاحشوملا عمج يف ةبحتنمل ةنملا قرولا عجس _ه
 مضي نيءزج يف ةيقرشمو ةيسلدنأ تاحشوم ةعومجم ربكأ مضتو ةطوطخم لازتال ةعومجملا
 تاحشوم نم ريبك ددع اهنيب نم ةحشوم ةرشع عبرأو نيتئام يناثلاو احشوم نيرشعو نيتثام لوألا
 . نآلا ىتح رشنت مل كلملا ءانس نبا

 يف اهرشنب ماق فلؤملا ةلوهجم ةعومجملا هذه « تاحشوملاو لاجزألا يف تاسئاملا ىراذعلا - و

 اريخأ ماقو . اهعبط ديعأ مث « امورب ةيوبابلا ةبتكملا ةخسن نم نزاخلا نادعق بيليف نرقلا اذه ةيادب

 . م985١ ةنس ينانع ايركز دمحم روتكدلا اهقيقحتب

 ثيح م 17517 ةنس ىفوتملا افو دمحم مهنمو تاحشوملا مظن يف اومهاس نيذلا ءارعشلا نيواود )0

 ضعب اهللختي يتلا ةينيدلا تاحشوملا نم نيثالثو اعبرأو نيتئام ًطوطخم لازيال يذلا هناويد مضي
 . هتاذ ضرغلا يف ةموظنملا لاجزألا

 نمو « اهايانث نيب ةيسلدنأ ىرخأو ةيقرشم تاحشوم دجوت ثيح مجارتلا مجاعمو بدألا رداصم 2

 : يدجبألا بيترتلا بسح اهمهأ

 ةرضاحملا نسح « ةاعولا ةيغب «٠ سايإ نبال روهرلا عئادب 2« تثوقايل بيرألا داشرإ

 عبسلا يف نونكملا ردلا . رجح نبال ةئماكلا رردلا « يناهفصالا دامعلل رصقلا ةديرخ «يطويسلل

 عماللا ءوضلا .« يدنشقلقلل ىشعألا حبص « يلبنحلل بهذلا تارذش «سايإ نبال نونف
 نبال يفاصلا لهنملا « يبتكلا ركاش نبال تايفولا تاوف « يكبسلل ةيعفاشلا تاقبط «يواخسلل

 © دكديعس نبال ةرهاقلا ةرضح يلح يف ةرهازلا موجنلا . يطويسلل نايقعلا مظن 3 يدرب يرغت

 2 يدفصلا حالصلل تايفولاب يفاولا 2 يدرب يرغت نبال ةرهاقلاو رصم كولم يف ةرهازلا موجنلا

 رداصملا ددع قوفي تاحشوملا ةساردل ةيقرشملا رداصملا ددع نأ لاجملا اذه يف ظحاليو
 ددعلا اذه نم ظحالي امك . هرشنل مهعافدناو نفلا اذهب ةقراشملا مامتها ةيمهأ زربت انهو « ةيسلدنألا
 اذه هلصو امدنع قرشملا يف نيفلؤملاو ءابدألا ىدل اعساو اًبيح رت ىقال دق يسلدنألا نفلا اذه نأ ريبكلا
 . ديدجلا يرعشلا نفلا

 اذلو ةحاتملا رداصملا نم يأ يف ةمجرت ىلع هل رثعأ ملو يواخسلا دمحأ وه ةطوطخملا يف درو امك عماجللا مسأ )0(
 . هريغو عماللا ءوضلاك ةروهشملا فيلآتلا بحاصو فورعملا بيدألا يواخسلا دمحمل وه روكذملا ةافولا خيراتف

 ذر
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 : ةيقرشملاو ةيسلدنألا تاحشوملا يف راكفألاو تاعوضوملا

 اهقرط يتلا تاعوضوملا حوضوب نيبي ركذلا ةفلاسلا رداصملاو تاحشوملا تاعومجم ةسارد نإ
 ةيرعش ةموظنم حشوملا نإ لوفلا نم دبالو . نيماضمو راكفأ نم تاعوضوملا هذه هتوتحا امو حشوملا
 نوللا اذه يمس انه نمو « ديقعت الو اهيف ماهيإ ال ةحضاو ةلهس ةغلب ءانغلا ضرغل اساسأ تعضو
 هركذ ام فالخ ىلع ةئيعم تاعوضوم عم لماعتت تناك نفلا اذه ةغل نإف كلذلو « يبعشلا نفلاب ديدجلا
 نم رعشلا عاونأ يف لمعي ام اهيف لمعي تاحشوملاو» : لاق نيح زارطلا راد ةمدقم يف كلملا ءانس نبا
 سرادلاف ؛ هابتنالا يعرتسي اذه كلملا ءانس نبا لوقو "”«دهزلاو نوجملاو وجهلاو ءاثرلاو حدملاو لزغلا
 اوناكأ ءاوس نوحاشولا همظن ام ىلع ىغطت ةئيعم تاعوضوم نأ ظحالي نأو دبال تاحشوملا نفل
 نفلا اذه ىلع ةصاخ تاعوضوم ةنميه يف ريبكرثأ ةيسلدنألا ةئيبلل ناك دقل . ةقراشم مأ نييسلدنأ
 ناكامو بارشلاو ىقيسوملاو ءانغلل رود نم اهتابنج نيب رشتنا امو ةرحاسلا ةيسلدنألا ةعيبطلاف ؟ يئانغلا
 « ىقيسوملاو ءانغلل دعاوق نم نييسلدنألل هعضو امو قرشملا نم سلدنألا ىلع دفاولا بايرز ريثأت نم
 دق حشوملا نأ نيبتي كلذ لك نم « ءانغلل ًالصأ سلدنألا يف عضو حشوملا نأ رابتعالا نيعب نيذخأ
 ءانغلا رود يف ةماعلل داشنإلاو مظنلل مدختست تناك يتلا هتغلب اديقم اهريغ نود ةئيعم تاعوضوم جلاع
 . نايعألاو ءارمألا روصق يف برطلا سلاجم يف ىتحو

 بحاص ةجاب نبا ميكحلا نأ ركذ دقف ؛ يأرلا اذه دكؤت نودلخ نبا اهدروأ يتلا ةيلاتلا ةياكحلاو

 هتحشرم هتانيفق ضعب ىلع ىقلأف ةطسقرس يف تيرلفيت نبا همودخم سلجم رضح ةفورعملا نيحالتلا

 ركسلاب كنم ركسلا لصو رضعامنا ليذلا نرخ

 : هلوقب اهمتخ املف « كلذل حودمملا برطف

 ركب يبأ العلا ربمأل رصنلا ةيار هللا دقع

 « تأدب ام نسحأ ام» : لاقو هبايث قشو هابرطاو : حاص « تيولفيت نبا عمس نيحلتلا كلذ قرطو
 ميكحلا فاخف . بهذلا ىلع الإ هراد ىلإ ةجاب نبا نيشمي ال ةظلغملا ناميإلاب فلحو ؛ تمتخ امو

 : ه١ ص « زارطلا راد ةمدقم 27

 . 8/1 « بيطلا سفن ؛ 174٠/7 . نودلخ نبأ ةمدقم ؛ ١١١ . فطتقملا ! 49 , تاسئاملا ىراتعلا ؛ 7

 قرغأ



 هلل نيا دج د دالو ملا كقول هما ةيدبا لقاء اوجرلك نيدو عددي ناو ةئراقم ةسارد-يقرشملاو يسلدنألا حشوملا

 كلذ قرطو» نودلخ نبا لوق انه ظحاليو «هيلع ىشمو هلعن يف اًبهذ لعج نأب لاتحاف ةبقاعلا ءوس

 اهعمس يتلا ناحلألا نم ىتأ دق حودمملا برطف ؛هبايث قشو ٠ هابرطاو حاص , تيولفيت نبا عمس نيحلتلا
 ديدشلا هعافدناو حشوملل كلملا ءانس نبا سامح نإ . حشوملا ةغل اهتنمضت يتلا يناعملل ةبحاصم

 . رعشلا عاونأ يف مظني ام اهيف مظني تاحشوملا نأ نم لوقلا ممعي هلعج دق هتعانص ةيار لمحيل

 نكلو فوصتلاو حيدملاو تايرمخلاو فصولاو لزغلاو ةعيبطلا تاعوضومل ةقفاوم اذه هلوق يفو
 تاعوضوملا نأل ؛ كراعملا فصوو برحلاو ءائرلاو ءاجهلا تاعوضومل ةبسنلاب كلذك رمألا سيل
 « تاعوضوملا هذه ماقم بسانت ةغل امدختسم هلجأ نم حشوملا عضو يذلا ضرغلا بسانت ىلوألا
 ةغل نم لزجأو ىوقأ ةغل ىلإ كراعملا فصوو ءاثرلاو ءاجهلاك ىرخألا تاعوضوملا جاتحت امئيب

 رعش يف الثم هدجن امم تاعوضوملا هذه لثم تجلاع يتلا دئاصقلا ةغل يف لاحلا وه امك « تاحشروملا

 . تايفيسلاب فرعي اميف ةلودلا فيس كراعم فصو يف يبنتملاو ءاثرلا يف يمورلا نباو ءاجهلا يف ريرج
 امهلم ًالماع تءاجف نييسلدنألا نيحاشولل ءاحيإلا ةيلمع يف ًاريبك ارود ةيسلدنألا ةعيبطلا تبعل دقل
 تايرمخلا عوضوم زاربإ ةيلمع يف رخآ رود وهللاو بارشلا رود تبعل امك « مهيناعمو مهتاعوضومل
 ةيعامتجالا ةئيبلل هدرمف ةيسلدنألا تاحشوملا مظعم يف لزغلا عوضوم عويش امأ . تاحشوملا نف يف
 لزغلا يعوضوم نيب تعمج دق ةيسلدنألا تاحشوملا نم ًاريثك دجن اذلو ةيسلدنألا ةأرملا ررحتو
 . ةعيبطلاو

 دبال نويسلدنألا نوحاشولا اهقرط يتلا تاعوضومللو ةيسلدنألا تاحشوملا ضا رغأل سرادلا نإ

 « حشوملا يف اًسيئر ضرغ نكي مل نإو ىتح رخآ عوضوم يأ لبق يتأي لزغلا عوضوم نأ ظحالي نأو
 هب ىتؤي ثيح حشوملا ةمدقمب اذه ىمسي نأ نكميو . رخآ ضرغ ىلإ لوصولل ديهمتك هب ىنؤي امنإو
 يف رهز نبا ةحشوم يف لاثملا ليبس ىلع دجن امك « هضرغ ىلإ لوصولل حاشولا هيلع ربعي رسجك
 (9: اهعلطمو حيدملا

 لومشلا ايانج نالزغلا لقم تنج
 ليج دعب ًاليج ناسنإلا ملاع ىلع

 تايبألا يف لزغلا تاعوضومب رمتسا دق حاشولا نأ اهيف دجن تايبأ ةعبرأ نم ةفلؤم ةحشوم يهو

 . 7359/١ . برغملا ؛ ١660 حشوم . سيلجلا ةدع (9)

 دفن
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 عمجأ دجملا نباي | روصنملا رصانلا نبااي

 عمسيو لوقي رورسم لزج مكف

 يلوس نغلبه 2 ينانغأه ينماه

 ةعيبطلاو لزغلا تاعوضوم نأ اضيأ دجن دحاو حشوم يف تاعوضوملا لاصتا ىلع ليثمتللو

 :)1١( فرش نبا ةحشوم يف امك حيدملا عوضومب ةلصتم تءاج دق تايرمخلاو

 انيرطفملا وحصو انيمئاصلا ركسب روغتلا رمح تضق
 : لوألا تيبلا يف اهيف لزغلا ءاج دقف

 سوؤكلا هب رادت بارش يبابالأ

 سيردثخلا هامل بابحلا هايانث

 سيمت فاطعاب بابشلا ثبع دقو

 انيلت نأ عمطنو اًئيتم اًقيس تضن روتف هتلقمب

 : يناثلا تيبلا يف اهركذ درو دقف ةعيبطلا امأ

 تابهذم تداعو عوبرلا تزرطو

 تاهجلا كلت ىلإ عيلخلا طشن دقو

 : يلي امك سداسلاو سماخلاو عبارلاو ثلاثلا : تايبألا يف حيدملا عوضوم حاشولا قرط امنيب

 ناندلا اهب نيدت ارومخ اهركابف

 ناش دجملا يف هل اريمألا نكلو

 نامزلا اهب قيضي ارومأاهدلقف

 : ؟؟94حشوم « سيلجلا ةدع ؛ ٠7١ . تاسئاملا ىراذعلا ؛ "1 « حبشوتلا شيج 2220

 قنا



 ن0 ا شا مع امام وم م و وع ةنراقم ةسارد-يقرشملاو يسلدنألا حشوملا

 انينمؤملا نمأو انيكرشملا كاله رومألا كلت يفف

 ميمح الو كاوس يلواهل سيلف

 ميظعلا كلملا وذو يدحوألا تنأف

 انيرخآ اوءاجف انيرخآ اهيلإ رورغلا ىندأ مكف

 اهيوذ نم كنأب ةرامإلاكلرقت

 اهيلتجمك نوكت ةرازولا باجنإو
 اهيف ردبلا تنأو هراد كلملا نأك

 انوصغ تناك امك انيئثتيف نبرط ريرسلا داوعأف

 رمآ كيبأك نكف اياربلا ىلع ترمأ

 رداقملا فيرصتك اياثئملا تفرصو

 ركاسعلا كتنغو ايارسلا كتدانف

 انيلع هللا متو انيطع ةمرحلابو ريمألا ةمرحلابو

 بيترتلا يف يتأي هنأ ظحاليف فصولا امأ . لزغلا دعب يناثلا بيترتلا يف يتأي حيدملا عوضوم نإ
 نأ دجن ثيح حيدملاو لزغلا تاعوضوم تقرط يتلا تاحشوملا يف درو دق همظعم ناك نإو ثلاثلا
 داهجلا تالمح فصو ىلإ ةفاضإ « عيبرلا فصوو ضايرلاك ةعيبطلا لوح رودت نيماضملاو راكفألا
 كولم دحأ رصن نب دمحم هللاب ينغلا اهيف حدمي يتلا كرمز نبا تاحشوم ىدحإ يف امك كراعملاو

 :١١ اهعلطمو فئاوطلا

 ميلسلا يدهع اهل فصو يمالس ةطانرغل غلبأ

 ميلسلا ةليل يف تبام يمامذ اهفيط ىعر ولف

 (117: يلاتلا علطملاب اهؤدبي يتلا ىرخألا هتحشوم يف هسفن فصولا دجنو
 ا سلا

 . 745/7 « بيطلا حفن ؛ "5 , تاسئاملا ىراذعلا ؛ ١8١/١ .؛ ضايرلا راهزأ )١١(
 . ؟51/ /7 . بيطلا حفن ؛ 6 تاسئاملا ىراذعلا ؛ 156 /7 ٠ سضايرلا راهزأ )١(

 قر
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 رطولاو لوسلا كبرقف  مامالا كرصق يف لح ذم
 رصع يف ترهدزا دقف ةيوبنلا حئادملا اهباحصأ اهيف لوانت يتلاو فوصتلاو دهزلا تاحشوم امأو

 نسحلا يبأو « غابصلا دمحأ نب دمحم هللا دبع يبأو ٠ يبرع نبا نيدلا يبحم يديأ ىلع نيدحوملا
 اهروهظ نأ امك « حيدملاو لزغلا تاعوضوم تلوانت يتلا كلت نم لقأ ددعلا ثيح نم يهو يرئششلا
 بكاوتو ركذلا تاقلح يف دشنتل تمظن دقف «٠ ىرخألا تاعوضوملا روهظل قحال تقو يف ناك
 ضعب اهنمو زاجحلا يف ةسدقملا نكامألا ىلإ قيرطلا يف ىنغت تناك امك « نيدشنملا تاعومجم

 ْ 03 ءابضلا نب تاحشرف

 عم ةنراقملاب ادج ليئض اهددعو ةليلق يهف ءاثرلا عوضوم تنمضت يتلا ةيسلدنألا تاحشوملا امأ
 دابع ينب ءاكب يف ةنابللا نبا ةحشوم اهنم ركذلا ةفنآلا تاعوضوملا تلوانت يتلا تاحشوملا

 نب 00

 دنهم يبرغ رسألا لفو عيجنلا لط
 دلقتامو رهدلا هاضتنم نم ناكو

 ةيسنلب يف تالمحلا يبأب بقلملا جاجحلا يبأ نبا ءاثر يف نومزح نبا ةحشوم كلذكو
 نو

 عماللا اريثلا ارهزألا جارسلا ىكب نيعاي

 عمادم ارثنت يك ارسكف جاترلا معن ناكو

 ببسب امإ ةنيعم تاعوضرومب ةديقم ةيسلدنألا اهتقيقش وذح تذح دقف ةيقرشملا تاحشوملا امأ

 نم تمظن يتلا تاعوضوملا بسانتل ةضورفم تناك يتلا ةيوغللا دويقلا ببسب امإو ديلقتلاو ةضراعملا

 : يلي ام ىلع انه ديكأتلا نم دبال كلذلو « اهلجأ

 يتلا ةيسلدنألا اهتقيقش تلعف امك ةعيبطلا نم اهتاعوضوم مهلتست مل ةيقرشملا تاحشوملا نأ ١

 . تاعوضوملاو راكفألل اًمهلم ًالماع ةعيبطلا يف تدجو

 سفن يف (ماقم ىفطصملا دمحأل) هتحشومو ؛ ١75/١ . ضايرلا راهزأ يف ( دهعم ةبيط ضرأب) هتحشوم رظنا )١17(
 . 1 / . ردصملا

 )١4( ا/ « حيشوتلا شيج .

 ( 060ا برغملا :

"6 



 00 ا ا ةنراقم ةسارد-يقرشملاو يسلدنألا حشوملا

 .ةيشلدنألا تاعوضوملا سفنب اوديقت نييسلدنألل مهديلقتو مهتضراعم ببسب ةقراشملا نأ 1

 ةيوغللا دويقلا مهيلع تضرف نييسلدنألا مهئاقشأ تاعوضومل ةقراشملا نيحاشولا ةضراعم نأ

 . ةيسلدنألا تاحشوملا تديق يتلا اهسفن

 يف يه امك يقرشملا حشوملا يف ةردان لب ةليلق ءاجهلاو ءائرلاو برحلا تاعوضوم نأ 4

 نيبيرق اهيف يثري كلملا ءانس نبال ةدحاو ةحشوم ىوس دجن ال لاثملا ليبس ىلعف « يسلدنألا حشوملا

 ناك برغملا يف مأ قرشملا يف ناكأ ءاوس حاشولا نأ تبثي اذهو « ١"برغملا ىلإ قيرطلا يف التق هل

 ةغل نيب اريبك هباشتلا ءاج اذلو « هبسانت ةغل هل راتخي نيعم عوضوم نم هتحشومل همظن يف قلطنب

 . نيفرطلا تاعوضوم هباشت ببسب ةيسلدنألاو ةيقرشملا تاحشوملا

 نم ةيسلدنأ تاحشومل ةضراعم نيعبرأو عبرأ نع لقي ال ةيقرشملا تاضراعملا عومجم نأ 6م

 تاضراعملا نم ريبكلا ددعلا اذه نإ .١2"'ةيقرشمو ةيسلدنأ تاحشومل ةضراعم نينامثو نتينثا عومجم

 نم لك اهب ىتأ يتلا جذامنلا نإ . هتضراعم تمت يذلا حشوملا ةغلب يلاتلابو عوضوملاب ديقتلا سكعي

 دوقع يف درو ام ىلإ ةفاضإ حيشوتلا عيشوت يف يدفصلا حالصلاو « زارطلا راد يف كلملا ءانس نبا

 ةحضاو ةلالد لدتل ىرخألا تاحشوملا رداصم يف درو امو « يزاجحلل بدألا ضورو يجاونلل لآللا

 يف يسلدنألا حشوملا ةغل مهمادختساو مهتاعوضوم يف نييسلدنألل ةقراشملا ديلقت ىلع

 نأ ةيقرشمو ةيسلدنأ ةحشوم نينامثو نيتنثا عرمجم نم دجن ةضراعملا ىلع جذامنكو !*!بهتاضراعم

 لف نيظيو "97 رشم اقوم ةينالتو ةناملو الدنا احنشوَم: نيعيرأو ةعبرا اوتصراع لق: ةقراشملا

 تاحشوملا ةغلل ةقراشملا مادختساو يقرشملا حشوملاو يسلدنألا حشوملا عوضوم نيب هباشتلا اذه

 ("'!: هتحشوم يف رهز نبا هيف ضراع يذلا يدفصلا حشوم يف حضاو لكشب ًالثمم ةيسلدنألا

 حاص حاص ريغ بحلا نم يبلق

 قا يحارفلا يغب اتنإو
 يناش يناشو يتصق 5 ىرد نإو

 . ش5 /”؟« قرولا عجسس 0050

 "1ع ؟كهماععس 81تسومطعاطمط ةتل 2هزهل 1, 20090

 1 يدفصلل حيشوتلا عيشوت عجار تاضراعملا هذه ىلع ليئمتلل 24(

 "[طع ظمفاعسم 1نجوم طعطمط ةصق 2هلهت, 1, 009(
 . 1١ , لآللا دوتع ؛ ١ ١١/١ قرولا عجس ؛ 4ك« حيشوتلا عيشوت )0(
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 بولسألا اذه ىلع مظنأ نأ ترثآف « سانجلا نم هيف امو « دصقملا اذه ينبجعأ : يدفصلا لاقف
 00 تلقف

 يلام لامكلا يف ردبلا حضافاي

 يلاح يلاحتنا ىرست امل كارأ

 لاق لاقتنال تلم نا تنأو

 ينا يناثر ىمحلا مامح دجت

 نم ددحم ددع مادختساو لافقألاو طامسألاو ناصغألا نم دودحم ددعب اهديقتو ةحشوملا ءانب نإ

 ةديصقلا يف دجن ام سكع ىلع اهتكرح نم دح امم اًيعوضومو اًيوغل اًقوط اهيلع ضرف دق يفاوقلا
 . ةيديلفتلا ةيرعشلا

 : ةجرخلا

 وهو  كلملا ءانس نبا هركذ امل عوجرلا نم يقرشملاو يسلدنألا حشوملا ةجرخ نع ثيدحلل دبال

 ةجرخلاو» : كلملا ءانس نبا لوقي . اهيف طرتشي امو حشوملا ءانب يف اهتيمهأو ةجرخلا نع  يقرشم

 ,نحللا لبق نم ةينامزق فخسلا لبق نم ةيجاجح نوكت نأ اهيف طرشلاو حشوملا نم ريخألا لفقلا نع ةرابع
 ىلع ةجوسنم ظافلألا ةبرعم تناك نإف , ةصادلا تافلو ةماعلا ظافلأ نم , ةجضنم ةراح . ةقرحم ةراح

 ركذو حدم حشوم ناك نأ الإ مهللا احشوم نوكي نأ نم حشوملا جرخ لافقألاو تايبألا نم اهمدقت ام لاونم

 مسا اهيف نكي مل نأو ةبرعم ةجرخلا نوكت دقو .. ةبرعم ةجرخلا نوكت نأ نسحي هنإف ةجرخلا يف حردمملا

 اذهو ةبارق ةبابصلا نيبو اهنيب , ةبالخ ةراحس ةلزه , ادج ةلزغ اهظافلأ نوكت نأ طرشب نكلو حودمملا

 نأ ةجرخلا يف ضورفملا لب عورشملاو .. ةثالث وأ نيحشوم ىوس تاحشوملا يف هنم دجوي امو زوعم زجعم

 ىلع وأ تماصلا وأ قطانلا ةنسلأ امأ ةنسلألا ضعب ىلع ًاراعتسم ًالوقو (دارطتساو اًيثو اهيلإ جورخلا لعجي

 يف دبالو . ناركسلاو ىركسلاو ناوسنلاو نايبصلا ةنسلأ ىلع لعجت ام رثكأو . سانجألا ةفلتخملا ضارغألا

 ظفللا ةيمجع ةجرخلا نوكت دقو .. تنغ وأ تينغ وأ ىنغ وأ تلق وأ لاق : نم ةجرخلا لبق يذلا تيبلا

 هركسو هحلمو حشوملا رازبأ يه ةجرخلاو . اًيطز اًيدامرو اًيطفن اًقاسفس يمجعلا يف اهظفل نوكي نأ طرشب

 يلوقو ٠ ةريخألا تناك نإو ةقباسلا لب ةمتاخلاو ةديمح نوكت نأ يغينيو ةبقاعلا يهو , هربنعو هكسمو
 نزوب ديفتي نأ لبقو لوألا يف حشوملا مظني نم اهلمعيو , اهيلإ رطاخلا قبسي نأ يغبني يتلا اهنأل ةقباسلا

 )١١( قرولا عجس يف اًضيأ ةحشوملا رظناو ؛ 48 « حيشوتلا ميشوت . ١/١18 ؛ لآللا دوقع ؛ 1١ .

 عالا/



 ادت د ماكل الاول اعلا قمم وك وسلا كو قط فقام رع دم ةئراقم ةسارد  يقرشملاو يسلدنألا حشوملا

 يف قفوي ال نمم ايأر بوصأ وهو هريغ ةجرخ ريعتسيف ةجرخلا نع زجعي نم نيرخأتملا يفو .. ةيفاق وأ

 . "7 «لقافتي لب ففاختيف نحلي الو لقاعتيو اهبرعي نأب هتجرخ

 تاحشوملا تاجرخ يف رومألا ضعب ةظحالمو هدنع فقوتلا يعدتسي كلملا ءانس نبا هلاق ام نإ

 ةعساولا هتسارد نم يتأت اهطورشو ةجرخلا نع كلملا ءانس نبا هركذ ام ةيمهأ نإ . ةيقرشملاو ةيسلدنألا

 تاجرخب قلعتي اميف اهيلإ لصوت يتلا ةجيتنلاب جرخي نأ نكمت ىتح ةيسلدنألا تاحشوملا نفل

 اهايابخ فشتكيل ةنونكملا تاحشوملا رهاوج ىلع صاغ دق هنأ اًضيأ ركذ دقو . تاحشرملا

 اًقشع اهب تمه دق نسلا ليعر يفو رمعلا ةعيلط يف تنكو» تاحشرملا نع لوقي وهف ءاهليصافتو

 تعلطتساو اهايابخ تجرختساو اًملع اهب تطحأو اًظفح اهترشاعو . اًعامس اهتبحاصو . اًبح اهب تفغشو

 نم تيطختو ةنوئكملا اهرهاوج ىلع تصغو اهنوعو اهراكبأ تقئاعو , اهنوطبو اهروهظ تبلقو . اهايافخ

 ةيكزت اهتفرعم نأ تفرع نأ ىلإ , نينس يرمع نم اهيف تثبلو , ةموتكملا اهرارسأ ىلإ ةمولعملا اهرابخأ

 ."76.. نهذلل قيسفتو عبطلل حبرجت اهلهجو . مهفلل ليدعتو . لقعلل

 ىدم ىلع ةحضاو ةلالد لدي ةجرخلا نع هيف ثدحتي يذلا هقباسب اذه كلملا ءانس نبا لوق طبر نإ

 . اهيف طرتشي امو ةجرخلا اهنيب نمو همظن طورشل ةعسارلا هتفرعمو نفلا اذه نم هنكمت

 دق كلملا ءانس نبا نأ حوضوب نيبت ةيقرشملاو ةيسلدنألا تاحشرملا نفل ةضيفتسملا ةساردلا نإ

 اذهو ةيقرشملاو ةيسلدنألا تاحشوملا تاجرخ ضعب يف اهدجن ال ةجرخلاب نايتالل ًطورش طرتشا

 : ةثالث رومأ ىلع لدي

 نايتالل اطورش عضو دق هنأو حشوملا ةجرخ نع هثيدح يف اًقيقد نكي مل كلملا ءانس نبا نأ 9

 . هنامز ىتح هل ترفوت يتلا ةيسلدنألا تاحشوملا ىلع هعالطا دعب ةجرخلاب

 راد يف هركذ امب اوديقتي مل هدعب اوتأ نمو كلملا ءانس نبال نيرصاعملا ةقراشملا نيحاشولا نأ ؟

 ال نييسلدنألا تاجرخل ةهباشم تاجرخب اوتأ ةيسلدنألا تاحشوملل مهتضراعم دنع مهنأو زارطلا

 . اهركذ يتلا طورشلا اهيف رفوتت

 كلملا ءانس نبا هركذ ام لك اهيف رفوتي مل نييسلدنألا نيحاشولا نم مالعال ةيسلدنأ تاحشوم نأ د“

 . تماص وأ قطان ناسل ىلع عضوت نأو ةجرخلا ةيماع لوح

 .ٌة5 « زارطلا راد 25

 . ١" . قباسلا ردصملا (1)

0 



 تاءاطعلاو تابلقتلا نم نورق : سلدنألا 210 ءاناع دنت ل اماعع د داماع 2 دال عمإك ء دري نام عملا مخ هع م ل حطت أ اع مع قاد اد

 اذه يف هدهجو « اهنع ثدحت يتلا تاجرخلل دهاوش ءاطعاب لاق امل كلملا ءانس نبا لثم دقل

 اهيف هيلع سانلاو ةعانصلا هذه ةيار لماح١ يدفصلا هيف لاق امك وهف لضف دحاج الإ هركني ال رامضملا
 ةيسلدنألا تاحشوملا نم ريثك يف اًعيمج اهدجن ال اهركذ يتلا طورشلا لك نكلو (1)«لايع

 . ةيقرشملاو

 اهنإ لاق ىتح 2" ةفارطو لامج ردصم اهنأو اهتيمهأو ةجرخلا ةميق كلملا ءانس نبا كردأ دقل
 امنإو نييسلدنألا تاجرخ ضعب رعتسي مل وهو « '6هرينعو هكسمو هركسو هحلمو حشوملا هرازيأ»
 ام ىلإ ةراشإلا نم دبال انهو . همالعأ نم املع حبصأو هنقتأ امدعب نفلا اذه يف هتعارب رهظي نأ لواح

 يف الإ ةبرعم اهب ىتؤي ال نأو ةيماع نوكت نأ ةجرخلا طورش نم نأ ركذ ثيحح ضقانت نم هيف عقو

 دق ةجرخلا نأ ركذ امك ."""”(دج ةلزغ اهظافلأ نوكت نأ وأ « حودمملا مسا اهيف ركذ اذإ حيدملا عوضوم
 ةفارطو لزه اهيف ةيرصم ةيماع تاجرخب ىتأ « هتاحشوم مظن امدنع هنكلو * ظفللا ةيمجع نوكت
 ةينامثو ةئام اهددع غلابلا هتاحشوم نيب نمو . يناعملا نم لوذرملا مادختسا ةجرد ىلإ فافسا اًنايحأو

 تاجرخلا مادختسا امأ .""ةيماع تاجرخب تهتنا دق ةحشرم نيتسو عبس نع لقي ال ام نأ دجن
 « اهنم دودحم ددع يف الإ رفوتت الف ةيقرشملا يف امأ ؛ ةيسلدنألا تاحشوملا يف رفوتي ام وهف ةيمجعألا

 يف ةيمجعأ ظافلأل نييسلدنألا نيحاشولا مادختسا ناكو ةغللا يبئانث اوناك سلدنألا لهأ نأ كلذ

 ام مهفيو ةيمجعألا ةغللا هذه فرعي ناك يسلدنألا روهمجلا نأ يهو ةمهم ةلالد هل مهتاحشوم تاجرخ

 ىمعألا سابعلا يبأ ةحشوم يف امك يلك مأ يئزج لكشب ةيمجعأ تناكأ ءاوس هجرخلا هينعت
 0 لبطل

 رابك رمأل الإ ايقتلا ام رانو ءام رارح عولضو حوفس عمد

 : يلي امك ةيمجعألاب ةجرخلا تءاج دقف

 راغلوم داشك نيب مأ سيفني رائش اذ ناك راما وم يذ مرفنا بيبحلا وم

 : يلي امك ةيمجعألاب ةجرخلا دجن ثيح ('7١«وينستلا دروم نم" ةدابع نبا ةحشوم ىف لاحلا اذكو

 . "1 . حيشوتلا عيشوت (14)
 ها ؛ راكتبالاو مقعلا ةلكشمو كلملا ءانس نبا 0(

 : 23 , زارطلا راد 250

 . 5١ « قباسلا ردصملا (70)

 )١4( قباسلا ردصملا ٠ "5 .
 16 ظمماعمم 8س مف طعطمط عدم مزعل, 1, 2 )9(

 . 75 حشوم « سيلجلا ةدع (:)
 ) )7١حشوم . قباسلا ردصملا 7١ .

 وح ا



 00 ا ةئراقم ةسارد - يقرسشملاو يسلدنألا حشوملا

 ترغل بوأا يمرغ بيت ميريف شراك نوئش نون نا

 امو ةغللا هذهل نييسلدنألا روهمجو نيحاشولا مهف ةقيقح كردي مل هنأ ودبيف كلملا ءانس نبا امأ
 نم تس يف ةيكرتلاب ىرخأو ةيسرافلاب تاجرخب ىتأ دق هدجن اذلو ؛ يمجعلا ظفللا تاذ ةجرخلا هينعت
 "29: هتحشوم ةيسرافلاب اهتاثمأ نمو . هتاحشوم

 نزيلاب 202 ىمحي 00 نصغيف | ناتسب

 : يلي امك ةجرخلا تءاج دقو

 مهفي مل ىنعم
 محري مل ىنضم
 يمجعلاب ىنغ

 (7: هتحشوم ةجرخ يف ةيكرتلل كلملا ءانس نبا مادختسا نيبي يلاتلا لاثملاو

 نزحلا ران ءيفطت يتلا راثلا انل دقوأ

 ينيعب امهرظناو يبيبح ىلع ملس يرلل تلصو اذإ

 يأ يكرتلاب ردبلاو يأو اسمش امهرظنت

 ءاج دق ةجرخللا قبسي يذلاو حشوملا نم ريخألا طمسلا نأ دجن ةيسلدنألا تاحشوملا ضعب يفو

 (29: ةبوسنملا ريغ ةحشوملا يف امك « ةيمجعألاب اضيأ

 كوفلخ اشحلا نيبو كربيغ مهمعزب

 . 1١١8/١ . قرولا ؟ غال ١ حيشوتلا عيشوت 0
 . ه١ , لآللا دوقع ؛ 5/١ نر نسا 1١6 . زارطلا راد (؟9)
 . 9١ا/ حشوم ٠ سيلجلا ةدع (5)
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 تاءاطعلاو تانلقتلا نم كور : .نسلدنألا ٠28202006 هم و ل م

 : يلي امك ريخألا رودلا ءاجف

 بيقرلا تالفغ تأر

 بيبحلاب تلخ ةاثف

 بيجع توصب تلاقف

 بيم نوب مك شراكش

 كولملا بحاذ ةلاكب كوذ مظنلا اذا مجيف

 ةحشومل هتضراعم دنع اهسفن ةقيرطلا عبتا دق يدفصلا حالصلا دجن ةقراشملا نيحاشولا نيب نمو

 : ركذلا ةقباسلا كلملا ءانس نبا

 نزيلاب ىمحي نصغ يف ناتسب

 "90: هحشومب يدفصلا هضراعف

 ينهلا يشيع املظ ينمدعأ ناتف

 : يلي امك ةجرخلا تتأف

 قلخلا بعص يكرت
 قفألاردب يكحي
 قيدلاق نا ىكله

 ينس مكس امغي ينس ناخرط ناسنإاي

 حاشولا امأ . ةجرخلا لبق ةيكرتلاب طقف ةدحاو ةملكب ىتأ دق يدفصلا نأ انه ةظحالملا بجيو
, 55 0 : َ 0 

 3 هحشوم يف يلصوملا نسح نب دمحأ رهف ةيبرع ريغ ةجرخ هل دجن يذلا ثلاثلا يقرشملا

 لاتق يف فرطلاو بلقلا

 ةيكرتلا مادختسا ناك اذإ ام حضوي ال اهنم ريخألا ءزجلا نأ حشوملا اذه ةجرخ يف ةلكشملا نكل

 . اهلمكأب ةلمجب وأ ةملكب

 . 18 « حيشوتلا عيشوت (0)
 . ١ كاملا« قرولا مجس ةرد
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 1 لل او جاب زج لوكا طو كيلة 31 دمك دع ا اة جمد ةنراقم ةسارد- يقرشملاو يسلدنألا حشوملا

 ةيقرشملا تاجرخلا ىلع ظحاليو . ةيبرع ريغ تاجرخ مهل دجن الف ةقراشملا نيحاشرلا ةيقب امأ

 داريا ءارو نم فدهلا اكردي مل يدفصلاو كلملا ءانس نبا ناو ةفلكتم اهنأ ةيكرتلاو ةيسرافلاب تءاج يتلا

 يك ةبسانم ةبرت دجي مل عرزك ةيبرعلا ريغ امهتاجرخ تءاجف ةيسلدنألا تاحشوملا يف ةيمجعأ تاجرخ
 حشوملا يف يلزه رصنع اهنأو ةجرخلا هتنمضت يذلا لزهلا ةقيقح اكردي مل امهنأ امك ""”اهيف عرعرتي
 يف رورسلاو ةجهبلا ثعبتل حاشولا اهب يتأي ةحارلاو "*”سانيالا نم عون يهو ةبرعم ةغلب مظن يذلا
 يناي هلعج تاحشوملا لمعب كلملا ءانس نبا علو نإ . عامسلا نم ءاهتنالا دنع نيعماسلا سوفن

 ىضري الو هتاجرخ ركتبي ناك هنأ لئاقلا وهو ةيكرتو ةيسراف تاجرخ تنمضت يتلا هتاحشومب
 ام تدصقو ةبراغملا وحن توحن تنك دقوا 4 '7: لاق امدنع ضقانت يف هسفن عقوأ دقو . 2" ""اهتراعتساب

 تناك اهنأف ةيمجعألا تاجرخلا الإ هتلمع الإ هرلمع ءيش قبي ملو اهيلع اوعقو ام نازوأ تعرتخاو هودصق

 نم الدب ةيسراف هتجرخ تلعجو هريغو  ''عشوملا اذه تلمع ةيسرافلا ةغللا تملعت نأ يل قفتا املف ةيربرب

 . حشوملا ةجرخ يف ةيبرع ريغ ةغل مادختسا يف ىتح هيدل اًحضاو ديلقتلا دجن اذكهو . ؛ةيريربلا ةجرخعلا

 ةسارد نإ . ىنعملا ثيح نم اهاوتسم يندت ةيقرشملا تاحشوملا تاجرخ ىلع ظحاليو

 يف اهدجن يتلا ةهكنلا نأل نيبناجلا نيب ريبكلا قرافلا حوضوب نيبت ةيقرشملاو ةيسلدنألا تاجرخلا

 . يقرشملا حشوملا ةجرخ يف اهدجن ال ةيماع مأ ةبرعم اهتخل تناكأ ءاوس يسلدنآلا حشرملا ةجرخ

 هتاحشوم يف اهدروأ يتلا كلملا ءانس نبا تاجرخو ةيسلدنألا تاحشوملا تاجر ىلع ةرظن نإ

 دروأ ثيح حيشوتلا عيشوت يف اًضيأ هدجن ام اذهو « نيبناجلا نيب قرافلا نيبت زارطلا راد يف ةلثمأك

 ضعب تاجرخ تءاج دقل . هباتك يف اهب ىتأ يتلا ةيسلدنألا جذامنلا اهيف ضراع تاحشوم يدفصلا

 تاجرخت ضعب يف امك ميلسلا قوذلا نع دعبلا لك ةديعب ءايحلا شدخت ةروصب ةيقرشملا تاحشوملا

 حيشوتلا عيشوتو زارطلا راد نبا نيدلا ردصو (؛؟7ينالقسعلا رجح نبأ هدروأ ام ضعب يفو 0

 دع ظدعاععم كنس هم عطفط هصم هزعأ, 1, 58 070
 طع اكطععزو هز طق 84ج عفطعطقط طش ةآعج آناوظأب 7 ا(
 لوصفلا صوصف يف كلملا ءانس نبا مالك نم نقحملا هلقت امو ؛ )١( ش ماه « 181١ . زارطلا راد : رظنا 0
 . قباسلا ردصملا (50)
 . نيمسايلا باش ذاللا ريص نم كيد يف : هعلطم (؟١)

 . 18١ « زارطلا راد : رظنا

 للا "و؟ جا لاك”١ 21175 . زارطلا راد : رظنا (0)

 . ٠١" « رجح نبأ ناويد يف رجحلا سنأ ؛ ١5٠/١ . قرولا عجسس (49)

 ا



 تاءاطعلاو تابلقتلا نم نورق : سئدنألا 2-0-2-2 ملل مس ةماعلا حم حام ل ع عع ع عع ع م عع

 نم امامت ةيسلدنألا تاحشوملا ولخ ينعي ال يقرشملا حشوملا ةجرخ يف يندتلا اذه نكل . *' ”ليكولا 0 .٠ 3 هل دق « 0 8 م * ف "46 أ 042

 نذألا اهعامس نم رفنتو قوذلا اهغيستسي ال ةغلب تءاج دق اهلمكأب تاحشوم كانهف « شاحفالا اذه

 اهركذ يتلا نومزح نبا تاحشوم ضعب يف دجن امك ةرذق اهنإ اهيف لاقي نأ نكمي ام لقأ ةغلب تدرو دقف
 ةيسلدنألا تاحشوملا ضعب ىلع ظحاليو . 2؟*«ةيسلدنألا تاحشوملا ناويد» هباتك يف يزاغ ديس
 (47) : هحشوم يف ىقب نبا لعف امك ةجرخك همادختسال رعشلا نم تيبل اهباحصأ سابتقا

 احارس تبلط ام اذ نكي نا الخم كاره رسأ نم تسل

 : وهو زتعملا نبال رعش تيب هتجرخ لعج دقف

 احالملا يتلقم نع اوبجحاف الإو ولسأ فيك ينوملع

 نبا نيدلا ناسل لعف امك « ةفورعم تاحشوم علاطم نم مهتاحشوم نويسلدنأ نوحاشو سبتقا دقو
 (47: حشوم يف ل هلا

 سلدنألا يف لصولا نامزاي 2ىمه ثيغلا اذإ ثيغلا كداج

 سلتخملا ةسلخ وأ ىركلا يف املح الإ كلصو نكي مل

 (480: يليئارسإلا لهس نب ميهاربإ ةحشوم هيف ضراع دقو

 سثكم يف هلح بص بلق 2ىمح دق نا ىمحلا يبظ ىرد له
 سبقلاب ابصلا حير تبعل املثم قفخو رح يف وسهف

 حشومل يلاتلا علطملا دجن ثيح «سيلجلا ةدع» يف ةهباشم ةيسلدنأ ةلثمأ يرشب نبا دروأ امك
 (495). ىلع

 : لئاقلا لوهجم

 . 94/١ قرولا عجس (:4)
 . 18821176 /7 « ةيسلدنألا تاحشوملا نآويد (14)
 ليقصلا فيسلا بحاصا : هتحشوم يف يلحلا نيدلا يفص ةقراشملا نم اهضراع دقو . ”٠١ « زارطلا راد (:5)

 . ٠١ ١١7/١ قرولا مجس ؛ 454 « يلحلا ناويد ؛ «ىلحملا
 , تاسئاملا ىراذعلا؛ ١ « قرولا حس ؛ 4 بدألا ضور ؛ 71 ضايرلا راهزا : يف اهرظنا 20

 . ٠١ // . بيطلا حفن ؛ 8/٠ املا لهنملا ؛ 1١715 7/7 « نودلخ نبا ةمدقم ؛ "8 « لآللا دوقع ؛
 ؛ ١ 71/١ قرولا عجس ؛ 14 ءابد اصضور 0 1 « ضايرلا راهزا ؛؟ ١ حشوم . لهس نبا ناويد : رظنا 2م

 . 1١/17 « بيطلا حفن ؛ ”1/ ؛ لآللا دوقع ؛ "58 حشوم « سيلجلا ةدع
 . 1994 . حمشوملا (4)

 :ء



 17 هيجل اثر قب تو كنج وناو وا او دج قويت نة كم د عج ةنراقم ةسارد-يقرسشملاو يسسلدنألا حشوملا

 مسالا اذب ىضرت ليخباي
 لامجلا لهأ يف حيبق لخبلا

 لاصرولاب دجف حيلم تنأ ذإ

 لاجرلاب قفراف حور كلامأ

 يتلا هتحشومل ةجرخك همدختسا اًضيأ لوهجم فلؤمل ”*رخآ حشوم هب يهتني علطملا اذهو

 لهس نبا حشوم علطمب بيطخلا نبا نيدلا ناسل لعف امك ىلوألا ةحشوملل ةضراعمك تءاج

 . يليئارسإلا

وم يف دجن امك ةدحاو ةجرخ يف نويسلدنأ نوحاّشو كرتشا دققف ىرخأ ةيحان نمو
 6000: ةحش

 مقسلا كلذ اهافك دق دوق نم كينيع ىلع ام

 فة : ةحشوم يفو

 ؟ ممل مأ كنم يب ىوهأ يدسج نم حورلا قيقشاي

 : ىهو امهنيب ةكرتشم ةجرخلا تءاج دّقف

 ؟ مه فيك بابحألا ربخ يدلب نم حيرلا ميسناي

 ةفرعم يف انفعست ال رداصملا نكلو هتجرخ راعتساف رخآلا ضراع دق نيحاّشولا دحأ نأ ظحالملاو

 : رخآلل ةضراعمك هحشوم مظن يذلا نمو نيحشوملا يبحاص

 يدفصلاك ارثكم اًيقرشم اًحاّشو دجن ثيح ةجرخلل سابتقالا اذه نم اًضيأ اوملسي ملف ةقراشملا امأ

 (0197: هتحشومل ةجرخ اهلعجي ةيسلدنألا تاجرخلا ىدحإ سبتقي

 نوثخ اولاق سانلا هآر ولف نيبتسيال ليخد يورج

 : ةيلاتلا ةجرخلاب ىهتنا ثيح

 حشوملا 3 سيلجلا ةدع 2(

  25١ميشو“ سيلا هذه : رظنا 0

 حشوم « سيلجلا ةدع؛ ؛ « زارطلا راد قف 5917 .

  2حيشوتلا عيشوت «2/١ .

 ءءء



 تاءالغلاو تابلقتلا نش نورف ؟: سلدتألا) "مدع دل اعد هدو وعاد اال ا عع

 نيلت امأ سانلا ضعب بلقاي 20نيعمالو 2 ليوط ليل

 : هعلطم '*17 يقب نبال حشوم ةجرخ هذهو

 نوته عمد ساكلا يف اهجازم نوجتش الإ لومش يلام

 ْنزو ىلع الإ لمعي ال» حشوم وهو رفكملا مساب فورعملا حشوملا ىلإ انه ةراشإلا نم دبالو
 هرعاش نع هبر ليقتسمو هرفكم هنأ ىلع لديل حشوملا كلذ ةجرخب متخيو هلافقأ يفاوقو فورعم حشوم

 (*1): هتحشوم ةجرخ سبتقاف هيف اومظن نم دحأ كلملا ءانس نبا ناكو **«هرفكمو

 كاردأ امو ىونلاو ىوهلا وهو كارشألا يف تعقو يبلق رياط

 (*/' : رفكملا هحشومل ةجرخك اهنمضو
 كاردأ امو ايندلا يذه كارشأ كارشألا يف تعقو يبلق رياط

 : يلي امك ةجرخلا تءاجف

 لهاذ نكأ مل كنع ينتيلاي 2لهاج ينإف اوفع براي

 لياق نكأ مل طق ينتيلو 2 ليازلاب تررتغا ام ينتيلو

 امم يتساي حاصو نيكيسمل ِ ا عاج

 نيبت ةيقرشملاو ةيسلدنألا تاحشوملا نم لك يف تاجرخلا ةسارد نأ ىلع ديكاتلا نم دبالو

 أطخ ىلع لدي اذهو « ةيسلدنألا اهتقيقش عم ةنراقم ةيقرشملا ةجرخلا ىوتسم يندت ىدم حوضوب

 يف طبهتو ًالزه دادزت ةجرخلا اولعج املك مهنأ اونظ دقف ؛ ةيسلدنألا ةجرخلل مهمهف يف ةقراشملا

 تاجرخلا بوث نع هنول اًفلتخم اًبوُث ةيدترم مهتاجرخ تءاج اذلو لمجأ تناك املك اهاوتسم

 .ةيسلدنألا

 , 59017 حشوم « سيلجلا ةلع ؛ هل  زارطلا راد : رظنا 265(

 . 5١ , زارطلا راد (55)
 . ١١١ « قباسلا ردصملا (0)
 . "/١9 « قباسلا ردصملا (00)



 00 ةنراقم ةسارد-يقرسشملاو يسلدنألا حشوملا

 9 ينفلا لكشلا

 : يف اذه ركرتيو ةيقرشملاو ةيسلدنألا تاحشوملا يف ةينفلا يحاونلا نايب بناجلا اذه لوانتي

 . تايبألا ددع ١

 . عرقأ مأ مات حشوملا -"

 . ةيضورعلاو ةيقيسرملا ةيحانلا -"

 ١ تايبألاددع :

 « ماتلا هل لاقيو تايبأ ةسمخو لافقأ ةتس نم رثكألا يف فلأتي) حشوملا نأ كلملا ءانس نبا ركذ

 ام عرقألاو . لافقألاب هيف ءىدتبا ام ماتلاف . عرقألا هل لاقيو تايبأ ةسمحخو لافقأ ةسمخ نم لقألا يفو

 , 040(تايبألاب هيف ءىدتبا

 يف تيبلاك سيل ةحشوملا يف تيبلا نأ فورعملاو « حشوملا ءانبب قلعتم كلملا ءانس نبا مالك نإ

 نبا ثيدح لدي امك . هيلي يذلا لفقلاو رودلا نم فلأتي حشوملا يف تيبلا نإ ذإ « ةيديلقتلا ةديصقلا

 ةسمخ نم فلأتت تناك هيلع عالطالا هل رفاوت امم اهتيبلاغ وأ ةيسلدنألا تاحشوملا نأ ىلع كلملا ءانس

 . تعاض دق هتايبأ ضعب نأ وأ اصقان نوكي ةسمخ نع هتايبأ ددع لقت حشوم يأ نأ ينعي اذهو تايبأ
 هوذح هدعب اوتأ نم اذحف « تايبأ ةسمخ نم ةفلؤم هتاحشوم مظن دق لوألا جاشولا نأ لوقلا نم دبالو

 قيرط اوكلس دقف ةقراشملا امأ . اهيلع مهتاحشوم نومظني ةدعاقك تايبألا نم ددعلا اذه اوذختاو
 تاحشوملا ةيبلاغ ٍتءاجف تايبألا ددعب قلعتي اميف هسفن جهنلا اذه ىلع اوراسو سلدنآلا يف مهئاقشأ

 مل ةقراشملاو نييسلدنألا نيحاّشولا نم اًددع نأ ىلع تايبأ ةسمخ نم ةيفلؤم ةيقرشملاو ةيسلدنألا
 نب نيدلا ناسل لعف امك ةسمخ ىلع ريثكب ديزت تايبأ نم ةفّلؤم مهتاحشوم تءاجف ددعلا اذهب اوديقتي
 صضعب يف يدفصلا لعف امكو « ركذلا فنآلا 'ىمه ثيغلا اذإ ثيغلا كداج» هحشوم يف بيطخلا
 تايبأ ةتس نم ةفلؤم اهتيبلاغ يف تءاج ثيح ”1!«حيشوتلا عيشوت» هباتك يف اهدروأ يتلا هتاحشوم

 (500: هحشوم يف يلحلا نيدللا يفص لعف كلذكو ٠ اًنيب رشع ينثا ىلإ اهضعب لصوو
 . 709 , قباسلا ردصملا (08)
 . باتكلا نم ىرخأ نكاماو 1١4 , 97 , ل5 .ا/٠ , :5 , "5 ؛ حيشوتلا ميشوت : رظنا (09)
 6 قرولا عجس ؛؟8 لآللا دوقع يف اهنم ىلوألا ةثالثلا تايبألا تدرو دقو 54 يلحلا ناويد 1 1 ااا

 ,. ١6/1

 كل



 تاءاطعلاو تابلقتلا نم نورق ١ سلدنألا 20

 سنآ يز يف ارفان هارت سناك بلقلا يف رذؤج يحورب

 . تايبأ ةعست نم افلؤم ءاج ثيح

 نييسلدنألا نيحاّشولا نأ ىلإ ريشت حشوملا يف ةسمخ ىلع ديزت يتلا تايبألا نم دادعألا هذه نإ
 كلذكو « يبهذلا حشوملا رصع يف لاحلا ناك امك "١!تايبألا نم ددحم ددعب اوديقتي مل نيرخأتملا
 نيسمخو ىدحإ كانهف ةعست نم رثكأ ىلإ ةثالث نم مهتاحشوم تايبأ تحوارت نيذلا ةقراشملا لعف
 . 717 تايبأ ةعبس يف تمظن دق ةحشوم نيثالثو اعست دجن امنيب تايبأ ةتس نم فلأتت ةيقرشم ةحشوم

 ةركفب ديقتي ناك تايبأ ةسمخ نم ةفلؤم ةحشوم مظني ناك يذلا حاّشولا نأ ىلإ ةراشإلا نم دبالو
 نيثغملا ةعومجم ىلإ وأ هيلإ نيعمتسملا سوفن يف للملا ثعبي ال يكلو اهيلإ عامتسالا وأ هتحشوم ءانغ

 ؛ لوقلا اذه لثم ديؤت رداصم ةيأ وأ تامولعم انيدل دجوت ال هنأ عمو « تايبألا نم ددعلا اذهب يفتكي ناك

 ددع يف اولاطأ نيذلا نوحاّشولا امأ . طقف تايبأ ةسمخب حشوملا ديقتل رخآ اريسفت دجأ ال يننأ الإ
 دودحم ددعب اوديقت ول مهنأ اونظف « مهتاحشوم هيف اومظن يذلا عوضوملا ةيضق ىلإ اوهبنت دقف تايبألا
 دقفي انه نمو . ةيعوضوملا ةيحانلا نم اصقان حشوملا ناكلو هقح عوضوملا اوطعأ امل تايبألا نم

 مل يتلا ةيقرشملا تاحشوملا يف ةصاخ هتميق نم اًئيش حشوملا تايبأ ددع نع كلملا ءانس نبا مالك

 . اهركذ يتلا ةدعاقلا عبتت

 : عرقألاو ماعلا -؟

 أدبي يذلا وه ماتلا حشوملا نأ ركذ كلملا ءانس نبا نأ تايبألا ددع نع ثيدحلا يف انعم رم
 ءانبب ةلص هل هدوجو مدع وأ علطملا دوجوو ("'” عرقألاب هنم ولخي يذلا حّشوملا ىمسي امنيب علطملاب
 ةيادب يف علطملاب نايتإلا ببسل ةيقرشملا وأ ةيسلدنألا رداصملا نم يأ يف ريسفت دجوي الو « حشوملا

 تايبألا قبسي تاحشرملا بلغأ يف هنأ «نريتس» قرشتسملا ركذ دقو . هب نايتإلا مدعل وأ حشوملا

 يه علطملا اذه ةفيظو نأ فاضأو . علطملا ىمست ةمدقملا هذهو طامسألا عم نزولا يف قباطتت ةمدقم

 . "9 حشوملا تايبأ نم تيب داشنإ نم دشنملا يهتني نأ دعب «سروكلا» هددري نأ

 ةدعو « حيشرتلا شيج ىلإ عوجرلا نكمي ةسمخ ىلع اهتايأ ددع ديزي يتلا ةيسادنالا تاحشوملا ىلع فوقولل 7
 . سيلجلا
 "طم ؟هماععم 8س قطعطفط ةصل تهزهل, 1, 46. 6١

 . ”؟ «. زارطلا راد (19)
 [ةزهمدسم ةعوطأع 5(عهمطلع طوع, 14 -15. 00

 ال



 اا اا ااا ا اا ااا ااا اا ا اا ا اا ا ا ةئراقم ةسارد-يقرشملاو يسلدنألا حشوملا

 دوجول ةيمهألا نم اًئيش يطعي هناف ال مأ اًحيحص ناكأ ءاوس نرتيس هدروأ يذلا ريسفتلا اذه نإ

 نع هثيدح دنع للعي مل يذلا كلملا ءانس نبا دنع طقست يتلا ةيمهألا هذه « حشوملا ةيادب يف علطملا

 ىقيسومب ةديطو ةقالع هل علطملا دوجو نأ ىرأو . هبايغ وأ علطملا دوجو عرقألاو ماتلا حشوملا

 يف ولتتس يتلا لافقألا ةيفاق ىلإ ريشي هنأف ةيادبلا يف علطمب يتأي امدنع حاشولا نأل ؛ هئانغو حشوملا

 حاشولا ليمتسي نأ نكمي اذكهو ةيئانغلاو ةيقيسوملا ةيحانلاب لاحلا ةعيبطب ةطبترم ةيفاقلاو حشوملا ةيقب
 ةيقرشملا تاحشوملا نأ ىلإ انه ةراشإلا نم دبالو . ةيادبلا ذنم داشنإلا نحل ىلع اوفرعتيف هيعمتسم

 ةيسلدنأ تاحشومل تاضراعملا نع كيهان ليبسلا اذه يف ةيسلدنألا تاحشوملا ىطخ ىلع تراس

 ةيسلدنألا تاحشوملا ةبسن نإ . عرقأ وأ اًمات ناك اذإ امو لصألا حشوملاب ديقتلا ةضراعملا يف متي ثيح

 امنيب . نييسلدنألل يلكلا عومجملا نم ١17,6/ يلاوح يأ اًبيرقت سدسلا يه علاطملا نم ولخت يتلا

 تءاج احشوم نيثالثو ةعبس كلملا ءانس نبا اهمظن تاحشوم ينامثو ةثام نيب نم نأ قرشملا يف دجن

 نم ةبيرق يهف ىرخألا ةيقرشملا تاحشوملا امأ . هتاحشوم عومجم نم 74 يلاوح يأ علاطم نودب
 ١9/ ةبسنب يأ تاحشوم عبسو ةئامثالث عومجم نم عرقأ احشوم نيسمخو ةينامث دجن ثيح ةيسلدنألا
1 

 : تاحشوملل ةيضورعلاو ةيقيسوملا بناوجلا ل*

 مستت يذلا رسيلاب مستي ال رمأ تاحشوملا يف يضورعلا بناجلاو يقيسوملا بناجلا نع ثيدحلا

 اهتياهن ىتح اهتيادب نم ادحاو اًيضورع ارحب عبتت دئاصقلا هذه نأ كلذ « ةيديلقتلا ةيرعشلا دئاصقلا هب

 ءانب نع فلتخم حشوملا ءانب نأل ؛ امامت ةفلتخم ةيضقلاف حشوملل ةبسنلاب امأ « هاقيسومل عضختو

 فلاخي ام اهنمو « فلتخت دق وأ لافقألا نازوأ عم راودألا نازوأ قفتت دقو راودأو لافقأ كانهف ةديصقلا

 حشوملا نزو ىلع فرعتلا رّذعت اذإ ةصاخ اًكئاش عوضوملا حبصيف ةفورعملا ةيضورعلا روحبلا نازوأ
 نيكستل ءوجللا ىلإ حاّشولا رارطضاو ءازجأ ىلإ ناصغألاو لافقألا ميسفت كلذ ىلإ فاضي . هتاليعفتو

 نازوأ عوضومل اًكئاش اًدعب فيضي هلك اذهو « ةيفاقلا ةرورضل اهكيرحت نم ًالدب تاملكلا ضعب
 فورعم وه امك حشوملا نأل ةصاخ ةيمهأ وذ رمأ حشوملا يف يقيسرملا بناجلا نإ . تاحشوملا

 اهبناوج زاربإ يف اريبك رود بعلي نيحلتلاف اذلو ؛ ءانغلا لجأ نم اًساسأ تعضو ةيرعش ةموظنم
 . "57 ةديصقلاو ةيئانغلا ةحشوملا نيب طيسولا رودب يرعشلا حشوملا موقي انهو « ةنوزوملا

 6 8ادماععم 14ج ةمطعطمط همم 2هزهل, 1, 8. ه0(
 . 745 « نيطبارملاو فئاوطلا رصع . يسلدنألا بدألا خيرات (17)
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 كاناشلاب تاق نس فورف# ىتومألا . ضيم فا مرو ل م علل

 يف 2" ةيبارعإلا تاكرحلا راهظإ مدعو فقولا ببسب ةفيفخلا تاعاقيإلا تاحشوملا ترثآ دقل

 . ةريصقلا اهئازجأ ضعب يفو ناصغألاو لافقألا تاياهن نم ديدع

 ىقيسوملل كلذكف ةفلتخم اروحب رعشلل نأ امكو ٠ ضورعلا نيناوقل ةلئامم ىقيسوملا نيناوق نإ
 ام مهأ نإ . 0"2«راتوألا ريياعم راعشألاو ناحلألا دعاوق نازوألا نأ» قيشر نبا ركذ دقو ةفلتخم نيزاوم

 نازيملل قباطملا يعاقيإلا نازيملا رايتخا وه اهنيحلت دنع تاحشوملا ىقيسوم ةغايص يف هتاعارم بجي

 تاحشوملا نأل ؛ نحللا ءازجأ بسانتك ةماعلا ةيقيسوملا دعاوقلاو ةينفلا طورشلا ةاعارمو « يرعشلا

 وهو تاحشوملا نم اًمسق كانه نأ كلملا ءانس نبا نّيب دقو . "''”ةصاخ ةيقيسوم نيزاوم ىلع نحلت
 نيحلتلا الإ ضورع اهلام طبضني يذلا دزاشلاو رصحني ال يذلا ددعلاو ريفغلا مجلاو ريثكلا مسقلا

 ىلإ تاحشوملا هميسقت ءانثأ كلملا ءانس نبا ثيدح ءاج دقو .'"'”نغرألا فيلأت ىلع ينبم اهرثكأو
0/1 

 نيمسف ٠

 . برعلا راعشأ نازوأ ىلع ءاجام : لوألا

 . اهب ماملإ الو اهيف هل نزو الام : يناثلا

 ركذ امك لمرلا رحبو ديدملا رحبلا ىلع ةيسلدنأ تاحشوم علاطم نم جذامنب لوألا مسقلل لّثم دقو

 7: نيمسق ىلإ اضيأ مسقني مسقلا اذه نأ

 نزولا نع ةملكلا كلت اهيف تءاج يتلا ةرقفلا كلت هب جرخت ةملك هتايبأو هلافقأ للختي ال امامهدحأ ١

 نأ نع هجرخت « ةحتف وأ ةمض وأ تناك ةرسك ةمزتلم ةكرح وأ ةملك هتايبأو هلافقأ تللخت ام امهيناث ١

 حرسنملا رحبلا نم نييسلدنأ نيحشوم يعلطمب كلذل لثم دقو . اًضحم اضيرقو اًفرص ًارعش نوكي

 . "9طيسبلا رحبلاو

 ,.744 قباسلا عجرملا 590

 ,؟١/795؟ ةنمعلا ("5)

 . 44-5١ . اهروطتو اهتأشن , ةيسلدنألا تاحشوملا (19)
 . ؟ا/ « زارطلا راد )١(

 ) )071١نباسلا ردصملا « 44 .
 . 54-5 « قباسلا ردصملا (1)
 . 5" « باسلا ردصملا ()

 ل



 د ف و ووو دا فوات نان راو تم وجدو همن يعم ار ال هاو ةئراقم ةسارد-يقرشملاو يسلدنألا حشوملا

 تاحشوملا نم يناثلا مسقلاب قّلعتي اميف ةصاخ هدنع فقوتلا يعدتسي كلملا ءانس نبا ثيدح نإ

 نيأ نم لءاستي سرادلا لعجي اذه هميمعت يف هنإ . اهب هل ماملإ الو برعلا راعشأ يف هل نزو ال ام وهو

 ريغ ىلع مظن دق ةيسلدنألا تاحشوملا نم ريبكلا ددعلا ناك اذإو «٠ تاحشوملا هذه ضيراعأ تءاج

 راعشأ كلذب ينعي : تلق . ةفلتؤم فاوقو ةفلتخم رقف ىلع ةفلؤم اًماستأ ضيراعألا كلت نم اوطبنتسا

 ىلع هومّسق اًبرض سلدنألا لهأ اًنضيأ اهنم طبنتساو . بعالم اهومسو : لاق . ضورعلا رحبأ يف برعلا

 همسر حضوأو « هجهنو قيرطلا اذه نس نم لوأ اوناكو .. اًسشوم هومسو ةفلتخم ناحلأو ةفلتؤم نازوأ

 ىلع تمظن دق تاحشوملا نأ يهو اهيلإ ريشي يتلا ةلالدلا نم يتأت صنلا اذه ةيمهأ نإ .'"؟”«دجهنمو

 نم ىلوألا ةلحرملا يف اذه ناك دقو يبرعلا رعشلا ضورع رئاود يف ةلخاد اهنأ يأ « ةلمهم ضيراعأ

 الإ ةديصقلاك اراعشأ ناك ةيادبلا يف حشوملا نأ سابع ناسحإ روتكدلا ركذ دقو . حشوملا روطت لحارم

 وأ اًيماع نوكيو زكرملا ىمسي اًيماتخ ًالفق هل نأ يف رعشلا نع قرتفيو ضيراعألا لمهم نم هنأ

 اهيف تعونت ةديصق يرعشلا حشوملاف « ًالدابتم ناك حشوملاو رعشلا نيب رثأتلا نأ ركذ امك . "*)اًيمجعأ

 نبا هركذ ضيراعألا لمهم ىلع ىلوألا هلحارم يف حشوملا مظنو ."7 اديدج اًماظن تلحتناو يفاوقلا

 نب دمحم' اهعرتخم نأ ركذ امنيح ءامسلا ءام نب ةدابعل هتمجرت دنع-ثحبلا اذه ةيادب يف ءاج امك ماّنسب

 ريغ ةلمهملا ضيراعألا ىلع اهرثكأ نأ ريغ راعشألا راطشأ ىلع اهعنصي ريرضلا يربقلا دومح

 ضيراعألا نأ هدافم لاجملا اذه يف ةميق هل اًيأر فيض يقوش روتكدلا دروأ دقو .2""”"ةلمعتسملا

 طبض يتلا سمخلا رئاودلا نأ نم ةبراغملاو ةقراشملا نويضورعلا هددر ام ديفت ةلمعتسملا ريغ ةلمهملا

 , "برعلا اهمدختسي مل رصحنت ال ةلمهم نازوأل حسفت يبرعلا رعشلا ضيراعأ دمحأ نب ليلخلا اهب

 ("97 : اهنم يتلا ةنابللا نبا ةحشومب ةلمهملا ضيراعألل لثم دقو

 قبعلا هميسنب حافألانم 202 قسن يفؤلؤل نعرتفي

 .؟١5١ أ عيشوت (174)

 . 719 : نيطبارملاو فئاوطلا رصع « يسمن ا خيرات (7)
 . 541  قباسلا رحل 7
 . 454/1 ١/ « ةريضقلا 0

 . 8١إ/ « سلدنألا , تارامالاو لودلا رع (/)
 قرالاب نيلب ال خافتص ىتفرم قدح وذ ينقرؤي اذ مكن اهعلطم (9)

 . 1١5/7 « برغملا ؛ ١5" حشوم « سيلجلا ةدع ؛ 77 ءزارطلا راد : يف اهرظنا

٠ 



 تاءاطعلاو تابلقتلا نم نورق : سلدنألا د0 2 0 د ا كج نم ماو م0 د2 ءاطاتاب تاكم در ماع أو إل عاام كن 22 2 نرخ

 لبقلا فشرل ليبس نم له
 لمألا كاذ لين نم تاهيه

 لقملا فويس نم هنود مك

 لجخ حاقو ظحلب تلش

 ةنز ىلع يناثلاو , نلعتسم نلعف نلعفتسم ةنز ىلع اهلوأ ءازجأ ةعبرأ نم نوكتي لفقلا» نإ لاق مث
 نع لفقلا جرخت ليعافتلا هذه عامتجاو . نلعق ةئز ىلع عبارلاو ٠ نلعافتم ةنز ىلع ثلاثلاو ٠ تالعفتم

 نلعاف نلعفتسم : ةنز ىلع درطيف نصغلا امأ . ةلمهملا مهضيراعأ نم هلعجتو ةلمعتسملا برعلا ضيراعأ

 ."'!(طيسبلا نزو دصقنو ةرثكب لمعتسم يبرع نزو وهو ؛ نلعفتسم

 (81!: يليطتلا ىمعألا ةحشوم اذه لثمو

 يردص هاوحو نامزلا هنع قاض ردب نع رفاس نامج نع كحاض

 دجأ ام ينفش دجأامم هآ

 دسشتم شطاب دعقو يب ماق

 دق نيأ يل لاق دق تلق املك

 . لوعف نتالعاف : ةنز ىلع نالباقتملا ثلاثلاو لوألا : نازجلاو ءازجأ ةعبرأ نم نوكم» لفقلا ثيح

 يضمت امئيب ةنزلا هذهب لافقألا عيمج يضمتو . نلعف نتالعاف : ةنز ىلع نالباقتملا عبارلاو يناثلا ناعزجلاو

 لفقلا نركي نأ دمعت يليطتلا نأكو .. كرادتملا نزو ىلع ىرخأ ةرابعب وأ نلعاف نلعاف ةنز ىلع ناصغألا

 نم نصغلا مظن امنيب , ةفلتخم روحب وأ نازوأ نم ليعافت نيب هيف جزم ذإ ؛ ةلمهملا برعلا ضيراعأ نم

 وأ زجرلاك دحاو لمعتسم يبرع نزو نم اًناصغأو ًالافقأ اهعيمج هتحشوم حاشولا مظني دقو كرادتملا نزو

 .0 «ثتجملا وأ عيرسلا وأ طيسبلا

شوملا نازوأ ميظنت اننكمي اذكهو
 02 يليامك ةيسلدنألا تاح

 .8١؟١2161 ٠ سلدنألا « تارامإلاو لودلا رصع (8)

 ىمعألا ناويد ؛ 00 , زارطلا راد ؛ ١١ ؛ حيشوتلا شيج ؛ ١8/١ . ضايرلا راهزأ : يف ةحشوملا رظنا )8١(
 . 5/7 « بيطلا حفن ؛ 557/١  برغملا ؛ 1! حشوم « سيلجلا ةدع ؛ 761 , يليطتلا

 ,١١؟« سلدنألا )2 تارامالاو لودلا رصع 0030

 1ةاعمعسم محهطأع 5اممصطأع طوماصإل, 2-27 فير
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 ا ا ا ةنراقم ةسارد-يقرشملاو يسلدنألا مشوملا

 اهيف قفاوتت ةلثمألا نم ديدع كانهو ٠ يديلقت يضورع رحب عم هناصغأو هلافقأ قباطتي حشوم ١
 ليوطلاو زجرلاو كرادتملاو لمرلاو فيفخلاو ثتجملاو ديدملا روحب عم مسقلا اذه تاحشوم

 هله نم روص عم وأ براقتملاو جزهلاو لماكلاو رفاولاو حرسنملاو بضتقملاو عيرسلاو طيسبلاو

 ةفورعملا ةيضورعلا روحبلا باوبأ تقرط دق ةيسلدنألا تاحشوملا نأ ىلع لدي اذهو « روحبلا
00 

 , 0*8 ةيلحادلا ةيفقتلا ةكرح ببسب روسكم هنأ الإ يديلقت يضورع رحب عم قباطتي حشوم 1
 مأ هليعافت نم ةليعفت ةدايزب كلذ ناكأ ءاوس تاليدعت اهيلع تلخدأ ةيديلقت روحب عم قباطتي حشوم 0

 . 0517 تارقف ىلإ لافقألا 56

 تايبألا مث نيعم رحب نم تاليعفت مادختساب كلذو ةيديلقتلا روحبلا نم عيونت اهيف تاحشوم 5

 47 اذكهو «رخآ رحب نم تاليعفتب

 هيلإ راشملاو تاحشوملا نازوأ نع كلملا ءانس نبا ثيدح نإف ةيقرشملا تاحشوملل ةبسنلاب امأ

 تامولعملا ةلق ببسب اذه امبرو « ةيضورعلا اهتلكشمل ريسفت يأ يطعي الو اًماع ىقبي 4 اًقباس

 تلعف امك  ةيحانلا هذه تلفغأ دق ةميدقلا ةيقرشملا رداصملا نأ امك . هيلإ تلصو يتلا ةيسلدنألا

 ةيقرشملا ةحشوملا تلواح دقو . "7 حيحصلا ىنعملاب ةمئاق ةلكشم اهربتعت ملو  ةيسلدنألا رداصملا

 طمنلا ىلع نييسلدنألل ةقراشملا نيحاّشولا تاضراعم تءاجف ةيسلدنألا اهتقيقش ةاراجم ةيادبلا ىف

 طامنألا نع (دعتبم هسفنب لقتسي يقرشملا حشوملا أدب ىتح اذكه لاحلا لظو يسلدنألا يضورعلا

 ءانس نبا لاق يتلا تاحشوملا ىتحو . ةيديلقتلا ضورعلا رئاود نع ىلختي نأ نود نكل ةيسلدنألا

 ريغ نم ناك نإو « اهتاليعفتو ةيديلقتلا ضورعلا نع اهتقيقح يف جرخت ال اهنازوأ عرتخا هنأ كلملا
 روحب اهيف تعونت تاحشوم سلدنألا يف دجو امكو .(؟''اهيلإ يمتنت يتلا روحبلا ةفرعم لهسلا

 لعجي امم ةفلتخم روحب ثتاليعفت نم تاحشوم تمظن ثيح قرشملا يف لاحلا ناك كلذك «ةيديلقت

 تاحشوملا نازوأ فينصت نكمي اذكهو تاحشوملا هذه اهيلإ يمتنت يتلا روحبلا ةفرعم يف اًبعص رمألا

 : يلي امل اقبط ةيقرشملا

 . ١/ 598-7١1 « ةيسلدنألا تاحشوملا ناويد عجار ةيرعشلا تاحشوملا ىلع ليثمتلل (8)
 1ظاثمعدم ةرتفطتع ىاعمجطلع 1وعاموناع 29, م(

 طاق, م. 30-1 001(

 طز, م. 0

 . ا زارطلاراد 4(

 156 ظمماععم 81ج ةمطعطمط ةصق 2هزملب 1, 48. 4(

 ) )5١زارطلا راد « ١1/1/1١5١ .
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 تاءاطعلاو تابلقتلا نم نورق : سلدنألا 2اخ خام كو اما الع هد انادي ام بيم او هانا نا دن عم يح نان طاق حمام ردي يعل ع حال

 تاحشوملا هيلع تمظن يذلا نزولا سفن تعبتاف ةيسلدنأ جذامنل ةضراعم ةيقرشم تاحشوم ١-

 . ةليصألا

 نم نيعم رحب ىلإ اهتبسن ريسعلا نم حبصأف ةفلتخم روحب نم تاليعفت اهيف تلخادت تاحشوم 5

 . ةيديلقتلا ضورعلا روحب
 وأ ةليعفت ةدايزب امإ تاليدعت اهيلع تلخدأ نكلو ةفورعم ةيضورع روحب عم تقباطت تاحشوم

 . نويسلدنألا هب ماق امل اًديلقت ناك اذهو . تارقف ىلإ اهناصغأو اهلافقأ ميسقت

 . ةفورعملا اهروص نم ةروص ىلع وأ ةيديلقتلا ضورعلا روحب ىلع تمظن تاحشوم 5

 . مهتاحشوم مظن يف ةيديلقتلا روحبلا لك عم ةقراشملا لماعت دقف نويسلدنألا لعف امكو

 اهتبسن بسح ةبئترم ىلاتلا لودجلا ىف امك اهروص نم ةروص ىلع وأ ةفورعملا رعشلا روحب ىلع

 :ةيددعلا , 1 200

 عيرسلا 2« )51١( ثتجملا « (5!ل) فورعم ريغ « (58) لمرلا « (55) حرسنملا 2« (515) رجرلا

 فيفخلا « (18) طيسبلا « )١9( كرادتملا « )75١( رفاولا « (5؟) ديدملا « (77) براقتملا « (799)
 . (؟) عراضملا . (0) بضتقملا « (5) جزهلا « (4) لماكلا « (17) ليوطلا « (14)

 عيطفت متي امدنع ةأطو فخأ نوكتس اهنازوأب قلعتي امو تاحشوملل ةيضورعلا ةلكشملا بناوج نإ

 مل يتلا تاحشوملا تاطوطخم لك ةسارد دعب الإ كلذ متي نلو « ةيقرشملاو ةيسلدنألا تاحشوملا لك

 : نيمضتلاو سابتقالا ِّ

 ةفرعمل لؤاستلا ريثتو هابتنالا يعرتست ةرهاظ هذهو ىرخأ تاحشومو دئاصق نم تسبتقا تاحشوم نم

 . نيمضتلاو سابتقالا اذه لثم ىلإ عفادلا

 رثأت ةجيتن نم ناكف « نييقرشمو نيبسلدنأ نيحاشو ىلع ءارعشلا ضعب ريثأت ءيش لك لبق ظحالي

 ظحاليو . مهتاحشوم يف اهوئمضو اهنم ءازجأ وأ مهتايبأ اوسبتقا نأ ءارعشلا كئلوأب نيحاشولا ءالؤه

 طع ظهماععم 8ص ةمطعطمط ةصل 2ةزهل , 1, 0, 25(

 تناز



 1 ا و ل ا ام ةنراقم ةسارد-يقرشملاو يسلدنألا حشوملا

 يذلا حشوملا علطم اوراعتساف ةنيعم تاحشوم اوضراع دق ةقراشمو نييسلدنأ نيحاشو نأ اًمضيأ

 رثأتلا كلذ ىلإ فاضي . مهتاحشوم يف ةجرخلا كلت وأ علطملا كلذ اونمضو هتجرخ وأ هوضراع

 اذه يف ىسنن ال نأ بجي امك . هتحشوم يف اهنم راطشأ نيمضت ىلإ حاشولا أجلي ثيح ةرهتشم ةديصقب
7 

 ةموظنم مهتاحشوم تءاجف « ةقراشملا ةصاخو نيحاشولا ضعب ىلع فلكتلاو ةعئصلا ةبلغ لاجملا
, 

 نيبت ةلثمأب نايتإلا نم دبال بناوجلا هذه حاضيإلو . نوحاشولا كئلوأ اهسبتقا ةئيعم دئاصق تايبأ نم
 : نيمضتلاو سابتقالا ةيفيك

 : سلدنألا يف

 00 .٠ 1 ٠ 0590( اشنكل ٠ 5 م | ف ن2

 : هتحشوم يف امهنمضو ٠ ”مجاشكل رعش ينيب يقب نبا حاشولا سبتقا ١

 لالضلاو لاحملا نيع كاذ سيلأ يلاح ملعت تنأو وكشأ

 : يلي امك هتحشوم نم يناثلا تيبلا ءاجف

 اباوص اولوقي ملواولاق
 ابابشلا نوجملا ىف تينفأ

 اباتم تيونول تلقف

 يلادبل لاع ثلاثملا يف توصلاو يلازغ نيمي يف سأكلاو

 : امهف مجاشك انيب امأ

 لاع ثلاثملاو يناثملا توصو ديغأ فك يف سأكلاو بت نولوقي
 يلادبلهلكاذه ترصيأو 2ةبوت ترمضأ تنك ول مهل تلقف

 (314!: هلجزل ةجرخ اهلعجو يقب نبال حشوملا اذه ةجرخ نامزق نبا يسلدنألا لاجزلا سبتقا امك

 يل ىفو نا يلاوملا ىلومرس نقساو 2 يلاودلا ام ىلع ردأ

 : يه ةجرخلاو

 يلالدو يلاد قزمف هتبعال يل ىرج دق امو ىترسحاو

 , 15246 « زارطلا راد 000

 . ١٠١4 « نباسلا ردصملا (57)
 1ةلكوعم 4معوطأع ة(عمصاطلع طومأإلا 7 005(
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 تاءاطعلاو تابلقتلا نم نورق : سلدنألا 2-2-2-2 2-2 اح هم مس ع حس هع هع ع

 (؟5): اهعلطم يقب نبال ىرخأ ةحشوم ةجرخ نامزق نبا سبتقا -"

 قفشي ال ىوهلا يف 22قيشر ىوحأ يبأب
 قشعينم دصلا نم هللا فصنأ

 (117: هلجز يف اهنمضو

 وقتلئثس ىضق نا قيفن ناك لاوش ءاجول
 وقرشأامو >> يدنع ضيبا ام حابصاي

 : يهف يقب نبا نم اهسبتقا يتلا ةجرخلا امأ

 قهرت قلالسلاو 22قيرحلا قش لازغلا

 قحلتول  يداريرحالإ ينزحام
 0 عر سنت لا لف امك

 يرجه باوص ىري احيلم يف يرمع انأ ىنفن يناعد نم

 : هتجرخ لعج ثيح

 ركب يبأ العلا ريمأل رصنلا ةيار هللا دقع

 (44): ةجاب نبا حشوم نم ةسبتقم ةجرخلاو

 ركسلاب كنم ركسلا لصو رجاميأ ليذلا ررج

 نامزق نبا ةضراعم لاجم يف ءاج دق اهسفن ةجرخلا مادختسا نأ ىلإ انه ةراشإلا نم دبالو

 نييسلدنأ نيحاشو ىدل ةجرخلا يف كارتشالا اذه دجن امك . ةجاب نباو يقب نبا تاحشومل
1 49(00) 
 .00 نير

 . 78 « زارطلا راد (5)

 1ةامدهسم 4معوطأع ةاعمدطلع ممهاعإلا 7 2050

 طاق مم 179 249

 ؛ ٠١5 حشوم , سيلجلا ةدع ؛ ( يفريصلا نبال هيف هبوسنم) 860  حيشوتلا شيج ؛ 7٠١5/1١ . ضايرلا راهزأ (18)
 ؛ (طقف ةجرخلاو علطملا دجوي) 1١4٠ /7 ؛ نودلخ نبا ةمدقم ؛ 15١ . فطتقملا ؛ 84 ؛ تاسئاملا ىراذعلا

 ' 8/1 « بيطلا حفن

 . 7٠٠١ 1994 تاحشوملا « سيلجلا ةلع (14)
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 ةنراقم ةسارد-يقرشملاو يسلدنألا حشوملا

 : وهو زتعملا نبال رعش تيب سبتقا اًيقب نبا نأ ةجرخلا نع ثيدحلا ءانثأ انعم رم د“

 10 مييومل وح ةلعشو

 احارس تبلط ام اذ نكي نأ الخم كاوه رسأ نم تسل

 لهس نبا حشوم علطم  ةجرخلا نع مالكلا يف رم امك  بيطخلا نبا نيدلا ناسل سبتقا 4
 1 ا ارشلا

 سبقلاب ابصلا حير تبعل املثم قفخو رح يفوهف

 :1١17 لهس نبا اهيف ضراع يتلا هتحشومل ةجرخ هلعجو

 سلدنألا يف لصولا نامزاي ىمه ثيغلا اذإ ثيغلا كداج

 سلتخملا ةسلخ وأ ىركلا يف املخ الإ كلصو نكي مل

 يتلا ةحشوملا علطم لعج نم بيطخلا نبا هب ماق امب ةضراعملا ناديم يف رخآ يسلدنأ حاّشو ماقو

 , 1"! ةجرخلا نع ثيدحلا ءانثأ ترشأ امك هتحشومل ةجرخ اهضراع

 1١( 7: يبنتملا تيب نم لوألا رطشلا سابتقاب سرفلا نبا حاشولا ماق

 بجعأ لصولاو رجهلا اذ نم بجعأو 2بلغأ قوشلاو قوشلا كيف بلاغأ

 0 يلي امك عرقألا هحشوم هب أدبو

 بلغأ قوشلاو هبلاغأ نماي
 برقأ مجنلاو هلصو يجترأو
 بلطم لك نع اضرلا باب تددس

 )٠٠١( «زارطلاراد ٠١7 .
 )١١١( رداصملا ةفرعمل 48 شماه : رظنا .

 )٠١١( حشوم . سيلجلا ةلع ١194 حشوم ؛. 7٠١ .

 )٠١( يبنتملا ناويد ٠ ١/١75 ,
 )٠١6( ؛ برغملا ؛ 198 حشوم « سيلجلا ةدع 111/1 .
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 تاءاطعلاو تابلفتلا نم نورق ا سلئدنألا ةمم هم ملم هم مم همم همم همم هم هم همم هم مم ف ممم فم مم همم همم م مم هم سم هم

 : قرشملا يف

 نبا يسلدنألا حاشولا نم ةيلاتلا ةجرخلا سبتقا يدفصلا نأ ةجرخلا نع مالكلا ءانثأ ترشأ ١
 : يقب (6)5

 نيلت امأ سانلا ضعب بلقاي نيعم الو ليوط ليل
 10 يي وبل عربا ٍ و

 نوئخ اولاق سانلا هآر ولف نيبتسي ال ليخد ىوج

نتملل رعش تيب كلملا ءانس نبا سبتقا _
 :1١17 هحشومل اًعلطم هلعجو يب

 00 قاشعلا ليلو ليوط لوكش بايغلا دعب يلايل

 0 بو يعنلا تيبامأ

 ءاهتناو علطملاب اًءدب مهتاحشوم ضعب لافقأ اونمِض نأ ةقراشملا نيحاشولا ضعبب لاحلا لصو د“

 :١١7( هحشوم يف ليكولا نب نيدلا ردص لعف امك « دئاصقلا ضعب نم ازاجعأ ةجرخلاب

 انيسأت الول ىسألا انيلع يضقي انيف امكحم انيدانم ادغ

 1١17 «انيئادت نم اليدب يئانتلا ىحضأ» نوديز نبا ةديصق نم ذوخأم علطملا نم يناثلا طمسلاف

 انيسأت الول ىسألا انيلع يضقي انرئامض مكيجانت نيح داكن

 : ىلي امك تءاج دقف ةجرخلا امأ

 انينغم انانغو لومشلا انيف ةعشعشم تثح ةعرتم سأكلاو

 : ةديصقلا سفن يف نوديز نبا لوق نم اضيأ ذوخأم يناثلا طمسلاف

 . 05 شماه : رظنا يقب نبا حشوم رداصم ةفرعمل )١١(
 . 174 . حيشوتلا عيشوت ( ١1

 . ١6١ . زارطلا راد )٠١(

 5 45 /؟ « يبنتملا ناويد 269(

 . 71/1 ١ بيطلا حفن ؛ 1 ' ةيعفاشلا تاقبط ؛ 7١ . لآللا دوقع ؛ ١ ١ قرولا عجس 20010(

 )١١١( نوديز نبا ناويد 2 81" .

 ا/



 2»1ظ*3530 00 ةنراقم ةسارد-يقرشملاو يسلدنألا حشوملا

 انينغم انانغو لومشلا انيف ةعشعشم تثح اذإ كيلع ىسأن

 لافقأ يف اهّمضو (١١١!«بعت ىوهلا لماح» ساون يبأ ةديصق تاببأ سابتقاب يلحلا نيدلا يفص ماق
 1 : عرقألا هحشوم

 ىوهلا نع اموي تلح ام ىوهلا قحو
 ىره دق ةبحملا يف يمجن نكلو
 ىون ينلتق هلصو وجرأ تنك نمو

 ىوجلاو ةعيطقلاب يداؤف ىنضأو

 بصنلا ينباصأ نإ بجع ىوهلا يف سيل
 برطلا هفختسي بعت ىوهلا لماح

 : ةجرخلاو لافقالا يف ةيلاتلا تايبألا تءاجف ساون يبأ ةديصق نم سابتقالا يف رمتسيو

 بجعلا يه يتحص يمقس نم نيبجعت

 :1١7 هتحشوم لافقأ يف يبنتملل تايبأ راطشأ يومحلا هجح نبا نّمِض م0

 يلدع ىلجناو يمارغ فطع زتهاف لقملاو نافجألاب لزاغت تءاج

 : يلي امك لوألا لفقلا ءاجف

 لحكلاك نينيعلا يف لحكتلا سيل لجخ يف يهو تلاق كينيعب لحك

 :1١40 يبنتملا لوق نم ذوخأم يناثلا طمسلاو
 لحكلاك نينيعلا يف لحكتلا سيل هفلكت ال ملح كملح نأل

 وهف يناثلا لفقلا امأ

 )١١1( ساون يبأ ناويد . ١/45 .
  0195قرولا عجس ؟ "60غ يلحلا نيدلا يفص ناويد ١ هذاا تايفولا ثاوف 1 418 « لآللا دوقع ؛ ؛ .

 )١14( ضور ؛ 4 « لمألا غولب الأدب  ٠١١ قرولا عجس ؛ « ١/ 58؛'لآللا دوقع ؛ 4"..
 . ما“ يبنتملا نأويد (116)
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 تاءاطعلاو تابلقتلا نم نورق : سئدنأالا كد ن2 عاد تاب هد وال كاد جينان ج ناد دا ماك كاك كد 2 كاك كنا اتا لك

 ليتر نرخ كوني ام نيعتتلا ةملظ يف لمعلا يف سيحلاك اهتفاطركلا
 0130: ا || لوق نم اسبتقم يناثلا طمسلا دجن ثيح

 لحز نع كينغي ام سمشلا ةعلط يف هب تعمس اًئيش عدو هارت ام ذخ
 : ثلاثلا لفقلا امأو

 للبلا نم يفوخ امف قيرغلا انأ يلمأاي تيدان اللب فخت ملأ

 :1١7 ضيأ يبنتملا لوق نم اًدوخأم يناثلا هطمس دجنف
 للبلا نم يفوخ امف قيرغلا انأ هبقارأ امم يل لتقأ رجهلاو

 : يلي امك ١174" لجع نم ناسنإلا قلخ »8 ةينآرق ةيآ نم اسابتقا عبارلا لفقلا ءاج امنيب

 لجع نم ناسنإلا قلخ يل لاقف للز الب يلتق يف لجعت مالإ
 : ةيلاتلا ةروصلا يف تءاج دقف ةجرخلا امأ

 للعلاب ماسجألا تحصامبرو يلب قارفلاب ًامسج ححصي ىسع

 01 رش ل١ لوق نم تقم يناثلا اهط ؛ ثيح

 للعلاب ماسجألا تّحِص امبرف هبقاوع دومحم كبتع لعل

 دا هتحشوم يف راطعلا نب ىبحي حاشولا هضراع دقو . ٠ كو 8. اسيآ

 لذعلا ىلإ عاجر لذعلا نع هان لقملاو ديجلا يأشر هب يل نم

 يزوجلا نباو كلملا ءانس نبال رعش تايبأ نم اًاجعأ هتحشوم لافقأ نيمضت يف هوذح اذحف

 لدي امم ةيرعش تاسابتقا نم اهناصغأو اهلافقأب اهفلأ ةبيرغ ةحشوم مظن امك . يبنتملاو يرذعلاو

 (17"1: يه ةحشوملا هذهو « ةعنصلا ىف ولغلاو فلكتلا ىلع

 لدعلاو لدعلا نيب حفسي لظو للط ىوس يعادلا امو يعمد باجأ

 )١١( قباسلا ردصملا « 9/8١ .

 )/١١0( قباسلا ردصملا « 5/7" .
 )١١( 3ا/ ةيآلا « ءايبنألا ةروس .

 : 85/7 « يبنتملا ناويد 0019(
 ) )1١١بدألا ضور . ٠١ قرولا عجس ؛ ٠ ١/ 54لآللا دوقع ؛ 2 1" .
 ( 2بدألا ضور .  1١١قرولا عجس ؛ ١ ١/ 6لآللادوقع ؛ , 1٠١.
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 252ه ةنراقم ةسارد-يقرشملاو يسلدنألا حشوملا

 مهتايبأ راطعلا نبا حاشولا سبتقا نيذلا ءارعشلا ىلإ (لآللا دوقع) يف يجاونلا راشأ دقو
 « يضرلا فيرشلا « ةنابللا نبا « هيبنلا نبا « يبنتملا : مه ءارعشلا ءالؤهو هحشوم يف اهمّمضو
 ءالعلا وبأ ؛ نوديز نبا « ةتابن نبا « طارخلا نبا « ضرافلا نبا « يلصوملا رقبأ «كلملا ءانس نبا

 نيدلا يفص 2 يرذعلا ةلقرع 2١ يدرولا نبا ١ ىناريقلا ؛ يزوجلا نبا « ريهز ءاهبلا ؛ يرعملا

 . ينيمامدلاو يلحلا

 (122: ةتابن نبا ةحشوم يف 1

 بهذم ربصلا ميدعل امهنع ام بهذم دخو مستبم يضف

 : يلي امك سودقلا دبع حلاصل تبب رطش اًئمضتم لوألا لفقلا ءاج

 بلعفلا غوري امك كنم غوريو بربرلا كيلإ وطعي امك وطعي

 17: وهف سودقلا دبع حلاص تيب امأ
 بلعتلا غوري امك كنم ٌغوريو ”ةوالح ناسللا فرط نم كيطعب

 ةيآلا نيمضت يف امك ةيبرع لاثمأو ةينآرق تايآ نم تاسابتقا ةيقرشملا تاحشوملا ضعب تّمضت د/

 حشوم يف امكو (0) مقرلا يف هيلإ راشملا ةجح نبا حشوم يف # لجع نم ناسنإلا قلخخ 9 ةميركلا
 (1117: كلملا ءانس نبا

 ةيراج ىوه يف يتنجو ىلع ةيراج امدلاك يعمدأ ىرأ
 : ةيلاتلا لافقألا يف ةينآرق تايآ نم تاسابتقا دجن ثيح

 ةيناد اهب فوطقلا سيلو ةيلاع ةنج اهدخخ ىوح

 يف . ةيضار اهيعسل . ةمعان لئموي هوجو 8 : يه تاسابتقالا هذه اهنم ةذوخأملا تايآلاو

 هنيزاوم تلقث نم اًمأف ١004 ١ ًاليلذت اهفوطق تّللُذو اهّلالظ مهيلع ةينادو 4*١ ١ ةيلاع ةنج
 . 2114 ةيواه همأف . هنيزاوم تفخ نم امأو . ةيضار ةشيع يف رهف

 «2.77٠ لآللا دوقع ؛ب/١ ١ قرولا مجس 00559(

 . 15 /4 . بدألا يناجم )1١(
 )١1١( لآللا دوقع 8" .

 )١15( تايآلا , ةيشاغلا ةروس 8.٠١ .
 )١15( ةيآلا , ناسنإلا ةروس ١4 .

 ١1١0( تايآلا . ةعراقلا روس ٠١5 .
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 تاءاطعلاو تابلقتلا نم نورق : سلدنألا ١ 2-2-2-2 2-2 اعل اع من امام همم ل ع حا

 (118): يدفصلا حشوم ةجرخخ يف كلذ لثم دجنف لاثمألا سابتقال ةبسنلاب امأ

 عمطم دعوب هيفالت يف اكل له ىنعملا بصلا كله

 : ةيماعلا ةجرخلا يف انمضم لثملا ءاج ثيح

 (1"؟!يعمسا راجاي تنأو كل ثيدحلا اكذلاب وتملع ولاق ام لك

 . ةقراشملا نيحاشولا نم هريغلو هل ىرخأ ةلثمأ ىلإ ةفاضإ

 دئاصق نم سابتقالا نم راثكإلا ىلإ قرشملا يف نيحاشولا ليم حوضوب نيبي ضرعلا اذه نإ
 لاحلا لصوو « نيحاشوو ءارعشب رثأتلا ناديم يف ةراتو ةضراعملا ناديم يف ةرات ٠ تاحشومو
 نودلخ نباب ادح امم ةقباسلا ةلثمألا ضعب يف انيأر امك نيمضتلاو سابتقالا يف ةالاغملا ىلإ مهضعبب
 . '١'!(تاحشوملا نم هوناع ام ىلع رهاظ فلكتلاف ةقراشملا امأ» : لوقلا ىلإ

 : ثحبلا جئاتن

 : ةيلاتلا جيئاتنلا ىلإ ثحبلا لصوت ةيقرشملاو ةيسلدنألا تاحشوملل ةنراقملا ةساردلا هذه دعب

 : يقرشملا حشوملا ىلع يسلدنألا حشوملا قوفت ١-

 يف ةقراشملا ناك امئيب « اهوعرتخا نيذلا مه نويسلدنألاو « لصألا يه ةيسلدنألا تاحشوملا نإ

 يف نييسلدنألا قوفت نأ ثحبلا اذه لالخ نم نيبت دقو نيدلقمو نيضراعم بناوجلا نم ريثك

 : ةيلاتلا نيدايملا يف ناك مهتاحشوم

 « لزغلا « ةعيبطلا تاعوضومك ىتش تاعوضوم مهتاحشوم يف نويسلدنألا نوحاّشولا قرط ([)

 يف نيلقم اوناك امئيب مهبرطو مهوهل سلاجمو مهتئيبب ةقالع هل امو « دهزلا . فصرلا « حيدملا

 هذهب ديقتلا يف نييسلدنألا مهئاقشأ وذح ةقراشملا اذح دقو ءاجهلاو ءاثرلاك ىرخخأ تاعوضوم

 ةيئانغلا حشوملا ةعيبط ىلإ ةفاضإ ؛« كلذ يف ريبك رثأ ديلقتلاو ةضراعملا بناجل ناكو . تاعوضروملا

 . ةئيعم نيماضمو اراكفأ بسانت يتلا هتغلو

 ,1 « لآللا دوقع ؛ ١ ١5/١ قرولا مجس ؛ 1 بدألا ضور ؛ ١1١9 حيشوتلا عيشوت 1(2؟/4)

 .ة١/١ ؛ لاثمألا عمجم 1(2؟9)

 . 49/9١"1؟ . ةمدقملا ):١(

 هك



 02 م تاما د در ماس د تام هويدي م باك و حرج اعاع دعب بل نع يدع يامل انة قج وي ع 2 قاع اع هك ع هرج ع هام عروب جهل ةنراقم ةسارد- يقرشملاو يسلدنألا حشوملا

 بناجلا اذه يف نيقوفتم اوناك نييسلدنألا نأ ةجرخلا نع ثيدحلا ءانثأ نّيبت : ةجرخلا (ب)

 ةيقبو كلملا ءانس نبا كردي مل امنيب « ةيمجعأو ةيماعو ةبرعم تاجرخب اوتأف تاحشوملا نم يلكشلا

 اوكردي مل مهنأ امك « ةياغلل ندتم ىوتسم ىلإ اهب ةقراشملا لصوف « ةجرخلاب نايتإلا ةقيقح ةقراشملا

 تاجرخب نايتإلاب ديلقتلا ىلإ اوأجل كلذل « اهيف تركذ يتلا ثنامورلا ةغلو ةيمجعألا ةجرخلا بناج

 ريغ اًبوث ةيدترم ةيقرشملا تاجرخلا تءاج اذلو ؛ يدفصلاو كلملا ءانس نبا لعف امك ةيسرافو ةيكرت

 يذلا يهازلا ب . ةيسلدنألا ةجرخلا هتسبل يذلا ىهازلا بوغلا

 يقرشملا حشوملاو يسلدنألا حشوملا نم لك يف ةينفلا ةيحانلا ثحبلا لوانت : ينفلا لكشلا (ج)

 ىدل ددعلا اذه ىلع اهنم داز امو ةسمخخ بلاغلا يف يهو حشوملا اهنم فلأتي يتلا تايبألا ددع ةصاخبو

 . ةلاطإلا هذه ببس نايبو يقرشملاو يسلدنألا نيفرطلا

 2 هدوجو مدع وأ علطملا دوجو ليلعتو ؛ عرقألاو ماتلا حشوملا ةشقانم تمت كلذ ىلإ ةفاضإ

 . اهتيادب يف علطم نودب تءاج يتلا تاحشوملاو ةماتلا تاحشوملا نم لك ةبسن نايب ىلإ ةفاضإلاب

 ءاج امو تاحشوملا نازوأ ةلكشم جلاعو ةيضورعلاو ةيقيسوملا نيتيحانلل ثحبلا ضرعت كلذك

 نم اجيزم ءاجف ليلخلا روحب فلاخ امو « يرعشلا حشوملاك يديلقتلا رعشلا ضورع ىلع اهنم

 ءازجأ ميسقتب وأ تاليعفتلا يف تافاضإ ببسب اروسكم روحبلا هذه ىلع ءاجام وأ « ةفلتخم تاليعفت

 . قيقد لكشب هل هتجلاعم مدع نايبو عوضوملا اذه يف كلملا ءانس نبا يأر ركذ عه تارقف ىلإ حشوملا

 : يقرشملا حشوملاو يسلدنألا حشوملا نيب فالتخالا بناوج -"

 : يلي اميف احضاو فالتخالا اذه رهظ دقو

 نيحاشو ىلإ ةراشإلا تّمت دقو ةيقرشملا تاحشوملا ضعب يف تايبألا ددع يف ةلاطإلا ()
 رب من جر يح ا  ام هيحلا

 حشوملا نأ ىلإ تراشأ ةقراشملا ىدل ةلاطإلا نأ الإ اضيأ ةدعاقلا هذه ىلع اوجرج نيرخأتم نييسلدنأ
 . يسلدنألا حشوملا نع اًدعتبم فلاخم طخخ يف ريسي نأ لواح يقرشملا

 ةجرخلا نع ثيدحلا يف . ةيقرشملا تاحشوملا تاجرخ يف ةيمجعألا ةغللا دوجو ةلق (ب)

 وأ ةيمجعألاب تءاج يتلا ةيسلدنألا ةجرخلا ةقيقحل ةقراشملا كاردإ مدع نيبو ةيحانلا هذه ثحبلا جلاع

 . ثنامورلا ةغلب

 ذب



 تاءاطعلاو تابلقتلا نم نورق : سلدتألا 0-2-2-2. 22022022 222-2 مام امم ع عام اس ع ع م م

 يريبعتلا اهاوتسم يندتو ةيقرشملا تاحشوملا ضعب يف ةجرخلا ةغل يف ديدشلا فافسإلا ( ج)

 املك « اًئافسإ مهتاحشوم تاجرخ تدادزا املك هنأ ةقراشملا نيحاشولا ضعب نظ ثيح يقلخلاو
 رفنيو ءايحلا شدخي امم ةئيذب ظافلأ مادختسا ىلإ مهضعبب لاحلا لصو دقو « الزهو ةفارط رثكأ تناك

 . ميلسلا قوذلا اهنم

 : يقرشملاو يسلدنألا حشرملا نيب قافتالا بناوج ل“

 : ةيلاتلا يحاونلا ةسارد ءانثأ حوضوب اذه رهظ دقو

 ضراع ثيح « ينفلا اهلكش يفو ةحشوملا ءانب يف نييسلدنألا ةقيرطل ةقراشملا عابتا ( )

 . نومضملاو لكشلا يف مهودلقو نفلا اذه يف نييسلدنألا مهءاقشأ ةقراشملا

 حشوم يأ ولخي الو « حشوملا نيوكت رصانع نم يساسأ رصنعك ةجرخلا دوجو طارتشا ب

 اما ةيقرشملاو ةيسلدنألا تاحشوملا تءاج اذلو ؛ حشوملا يف علطملا دوجو طارتشا مدع جر

 . علطملا دوجو ةيمهأ مدع ىلإ ريشي امم علاطم ريغب وأ اهتيادب يف علاطم دوجوب يأ ةمات

 نوحاشولاف ةيقرشملاو ةيسلدنألا تاحشوملا نم لك يف راكفألاو تاعوضوملا هباشت ( د)

 مظن يف نويسلدنألا اهمدختسا يتلا اهسفن ةغللا ىتحو راكفألاو تاعوضوملا اومدختسا ةقراشملا

 . مهتاحشوم

 يديلقتلا رعشلا ضورع ىلع يقرشملاو يسلدنألا نيفرطلا تاحشوم نم ليلق ريغ ددع مظن (ه)
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 د 15 ج04 كاع الاب أ هلا مانا جا ا ان جل ابو ةنراقم ةسارد-يقرشملاو يسلدنألا حشوملا

 عجارملاو رداصملا

 : تاطرطخملا أ

 : يلع « يرشب نبا

 4 نالوك طوطخم « سيئرلاو ريزولا ةسناؤمو سيلجلا ةدع

 : دمحأ « يزاجحلا

 . 083843 : مقر طوطخم « ةيناطيربلا ةبتكملا : ندنل ء« بدألا ضور

 : نيدلا يفت ٠ يومحلا ةجح نبا

 .115. 3/ةقعا» 702 مقر طوطخم « نايلدوبلا ةبتكم : دروفسكوأ ٠ لجزلا نف يف لمألا غولب

 : دمحأ « يواخسلا

 « ثلاثلا دمحأ ةبتكم : لوبناتسا « ةبختنملا تاحشوملا عمج يف ةبحتنملا قرولا عجس

 . (يناثلا ءزجلا) 5019 مقر طوطخم « (لوألا ءزجلا) 1414 : مقر طوطخم

 . بدأ 41/91/ : مقر ةروصم ةخسن « بتكلا راد : ةرهاقلا ٠ فرطلا رهازأ نم فطتقملا

 : دمحم « يجاونلا

 . 574 :مقر طوطخم « لايروكسالا ةبتكم : ديردم « لاجزألاو تاحشوملا يف لآللا دوقع

 : دمحم ؛افو

 . 145. 1102410002[. مقر طوطخم « نايلدوبلا ةبتكم : دروفسكوأ « ناويد

 : ةروشنملا عجارملاو رداصملا ب

 : دمحأ « ةعبيصأ يبأ نبا

 . م1885 « ةرهاقلا « ءابطألا تاقبط يف ءابنألا نويع

 : زيزعلا دبع « يناوهألا

 . م977١ « ةرهاقلا « رعشلا يف راكتبالاو مقعلا ةلكشمو كلملا ءانس نبا -

 . ما 91/5 « ةرهاقلا « سلدنألا يف لجزلا -
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 : دمحأ نب دمحم « سايا نبا

 .ماؤال؛ ماوك, « ةرهاقلا . يفطصم دمحم قيقحت « روهزلا عئادب

 : ثلاثنوغ « ايثنلاب

 . م488١ , ةرهاقلا « سنؤم نيسح ةمجرت ٠ يسلدنألا ركفلا خيرات

 : ينيرتتسلا ماسب نب يلع نسحلا وبأ « ماسب نبا

 . 5: م1918 « توريب « سابع ناسحإ قيقحت « ةريزجلا لهأ نساحم يف ةريخذلا

 : يدهم دمحم « ريصبلا

 . م1544 «دادغب « قرشملاو سلدنألا يف حشوملا

 : يرئنه « سيربب
 . م1984 « ةرهاقلا « يكم رهاطلا ةمجرت « فئاوطلا رصع يف يسلدنألا رعشلا

 : هللا دبع دمحأ ىمعألا « يليطتلا

 : ما « ثوريب « سابع ناسحإ قيقحت « ناويد

 : فسوي « يدرب يرغت نبأ

 .ماؤا/؟ م49  ةرهأقلا ١ ةرهاقلاو رصم كولم يف ةرهازلا موجنلا

 : نيدلا باهش « رجح نبا

 : ماقكال 2 م5 « ةرهأقلا , قحلا داج دمحم قيقحت « ةنماكلا رردلا

 : ميلس «ولحلا

 . م1958 « توريب « اهروطتو اهتأشن : ةيسلدنألا تاحشوملا

 : نيدلا يفص ١ يلحلا

 . (ت .ب) « رداص راد : توريب « ناويد -

 . م1165 « ندابسيف « خابرنوه.و قيقحت « يلاغلا صخرملاو يلاحلا لطاعلا -

 : دمحأ « ةمتاخ نبا

 .. م1997 « قشمد « ةيادلا ناوضر دمحم قيقحت « ناويد
 ل



 هدد ل كج امام درت مدلول اي نا ا تال ا وو امل ةنراقم ةسارد_-يقرشملاو يسلدنألا حشوملا

 : حتتفلا « ناقامخ نبا

 : مام « ةرهاقلا « نايقعلا دئالق

 : نيدلا ناسل « بيطخلا نبا

 . م951١ ٠ سنوت « روضام دمحمو يجان لاله قيقحت « حيشوتلا شيج

 : نمحرلا دبع « نودلخ نيا

 1 ما١4 « ةرهاقلا ١ يفاو دحاولا دبع ىلع قيقحت « ةمدقملا

 : دمحأ , ناكّلخ نبا

 . م191/ا/ « توريب « سابع ناسحإ قيقحت « نايعألا تايفو

 : ناوضر دمحم « ةيادلا

 .م14 « قشمد « ىبرغملاو ىسلدنألا بدألا

 : نسحلا نب رمع « ةيحد نبا

 . م504١ « موطرخلا « ميركلا ضوع ىفطصم قيقحت ١ برغملا لهأ راعشأ يف برطملا

 : رمع « قاقدلا

 . (ت.ب) « توريب « يسلدنألا رعشلا حمالم

 : يلع نب نسحلا « قيشر نبا

 . م975١ « ةرهاقلا ؛ ديمحلا دبع دمحم قيقحت « هدقنو رعشلا ةعانص يف ةدمعلا

 : تدوج « يباكرلا

 . م19ا/٠ « قشمد « يسلدنألا بدألا يف -

 . م١191 « قشمد « يسلدنألا رعشلا يف ةعيبطلا

 : دمحأ « نوديز نبا

 . م٠199 « توريب « يروخافلا انح قيقحت « ناويد
 : نيدلا جات « يكبسلا

 . ه1795197 « ةرهاقلا « ىربكلا ةيعفاشلا تاقبط

 دل
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 : دمحم « يواخسلا

 .ها11١“ 5 ١1؟"ها" « ةرهاقلا « عساتلا نرقلا نايعأ يف عماللا ءوضلا

 : كلملا دبع « ديعس نبا

 . م1120 -م1901١" « ةرهاقلا ,. فيض يقوش قيقحت « برغملا ىلح يف برغملا َ

 .ماوا , ةرهاقلا « راصن نيسح قيقحت « ةرهاقلا ةرضح ىلح يف ةرهازلا موجنلا ّ

 : ديجم لمحم « ليعسلا

 .ما٠ « دادغب « نيدحوملاو نيطبارملا دهع يف رعشلا

 : رفعج نب هللا ةبه « كلملا ءانس نبا

 .ما٠4 . قشمد « يباكرلا تدوج قيقحت « زارطلا راد

 : ميهاربإ « يليئارسإلا لهس نبا
 . م1986 « سنوت « ةعبوق دمحم قيقحت « ناويد

 : نيدلا لالج ٠ يطويسلا
 . م1956 «ما955 « ةرهاقلا « ميهاربإ دمحم قيقحت « ةاعولا ةيغب ّ

 .ما959 « ةرهاقلا « ةرضاحملا نسح ّ

 . م978١ « كريوين « يتح بيليق قيقحت . نايقعلا مظن 5

 : نوف « كاش

 . م١99١ « ةرهاقلا « يكم رهاطلا ةمجرت « ةيلقصو اينابسإ يف يبرعلا رعشلا

 : يلع نسحلا وبأ ٠ يرتششلا
 : ما « ةيردنكسالا « راشنلا يلع قيقحت « ناويد

 : ىفطصم « ةعكشلا

 . م1914 « توريب « هنوئفو هتاعوضوم : يسلدنألا بدألا

 : سيول ءوخيش
 . م1517 « توريب « بدألا يناجم

 عا



 0 اك د مل هاد هج ل ا ا ا فل يدنا ةئراقم ةسارد-يقرشملاو يسلدنألا حشوملا

 : كبيا نيا نيدلا حالص «. يدفصلا

 . م1557 2 توريب « قلطم ريبلا قيقحت « حيشوتلا عيشوت -

 : مااا « لصوملا ؛ يميلدلا فيان دمحم قيقحت « لايناد نبا رعش نم راتخملا ََ

 .ما١195 « توريب « قشمد « لوبناتسا « نيرخآو رتير .ه قيقحت « تايفولاب يفاولا ِ

 : يقوش « فيض
 . م1989 « ةرهاقلا «. سلدنألا_تارامالاو لودلا رصع

 : ناسحإ « سايع

 . م957١ « توريب « نيطبارملاو فئاوطلا رصع « يسلدنألا بدألا خيرات

 : نورخآو ناسحإ « سايع

 . م19ا/5 « سنوت « ايبيل « يسلدنألا بدألا يف تاسارد

 : نيدلا يحم « يبرعلا نيأ

 . (ت.ب) « يابموب « ناويد

 : دمحم داوج ء شولع

 . م1989 « دادغب « يلحلا نيدلا يفص رعش

 : يناهفصالا دامعلا

 ١ سابع ناسحإو فيض يقوشو نيمأ دمحأ قيقحت « رصم ءارعش مسق « رصقلا ةديرخ

 . م١96١ « ةرهاقلا

 . م1155 « سنوت « يقوزرملا دمحم قيقحت « برغملا ءارعش مسق « رصقلا ةديرخ َ

 : يحلا دبع « يلبنحلا دامعلا نبا
 . ه١10١ « ةرهاقلا « بهذ نم رابخأ يف بهذلا تارذش

 : نيدلا باهش ؛ ورمعوبأ

 ١ ما9// « توريب « رجح نبا تايبأ يف رجحلا سنأ

 : هللا دبع دمحم « نانع

 : ما6 )2 ةرهاقلا 2 لاجزالاو تاحشوملا ناويد
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 : ايركز دمحم « نانع

 : ما , ةيردنكسالا « ” ج« ةيسلدنألا تاحشوملا ناويد

 . م٠198 . تيوكلا « ةيسلدنألا تاحشوملا

 : ديس « يزاغ

 .ماو4 . ةيردنكسإلا « ١ ٠" ج٠ ةيسلدنألا تاحشوملا ناويد 5

 : ماوالا « ةيردنكسالا « حيشوتلا لوصأ يف .

 : ةيسرغ ويليمأ ء ثموغ
 1 ما « ةرهاقلا « يكم رهاطلا ةمجرت « يبنتملاو سلدنألا ءارعش عم

 : رمع « خورف

 . م1597 « توريب « يبرعلا بدألا خيرات

 : ىسيع نب دمحم « نامزق نبا
 .ماؤ٠6 ١ ديردم « يطنيروك . ف قيقحت « ناويد

 : دمحأ « يدنشقلقلا

 .م1919 م1917 « ةرهاقلا « ىشعألا حبص

 : ركاش دمحم « يبتكلا

 : م١6 . ةرهاقلا « ديمحلا دبع دمحم قيقحت « تايفولا تاوف

 : ضوع ىفطصم « ميركلا

 . ما64 « توريب « حيشوتلا نف

 : تسرف] « لاسئفورب  يفيل

 . م١190 « ةرهاقلا « ةريعش يداهلا دبع دمحم ةمجرت « اهخيراتو سلدنألا بدأ

 : نيسحلا نب دمحأ « يبنتملا

 5 ماقألا ' ةرهاقلا « نيرخأو اقسلا ىفطصم قيقحت « ناويد

 غ7



 و اا كيد دار دوا لول نك ع نوف ب عع ع يدم ظو دلو ةئراقم ةسارد-يقرشملاو يسلدنألا حشوملا

 : لوهجم

 « هينوج « نزاخلا نادعق بيليف قيقحت « تاحشوملاو لاجزألا يف تاسئاملا ىراذعلا

 .م1 7

 : ناندع ىفطصم

 1 ماو45 « ةحودلا ١ حيشوتلا نف يف ديدجلا 5

 . م481١ « ةحودلا « يسلدنألا رعشلا يف 5

 : دمحأ ٠ يرقملا

 . م1954 « توريب « سابع ناسحإ قيقحت « بيطرلا سلدنألا نصغ نم بيطلا حفن

 : دمحأ رهاطلا « يكم

 . م1941/ « ةرهاقلا « ةيسلدنأ تاسارد

 : دمحأ « يناديملا

 . م1851 « قالوب « لاثمألا عمجم

 : دمحم نيدلا لامج « هتابن نبا

 : ما ع ةرهاقلا « يليقلقلا دمحم قيقحت « ناويد

 : دمحم نب نيدلا لامك « هيبنلا نبا

 .ما46 « قشمد « ناويد

 : يناه نب نسحلا « ساون وبأ

 .٠ ما9/1 « توريب « يواحلا ايليا قيقحت « ناويد

 : دمحأ « لكيه

 : م1177 2 ةرهاقلا 2 يسلدنألا بدألا

 : يومحلا ترقاي
 .ما19757 م1911" « ندنل « ثويلوغرم . س .د قيقحت « (ءابدألا مجعم) بيرألا داشرإ

 عل



 تاءاطعلاو تابلقتلا نم ثنورق : سلدنألا 211 0 د ناو لا او 21د نا ل وكن هر دك مااحد نع حك ا رك عظام د عع ادزعام داعم

 مطحن 1131031, ل267 :
 15م زطقتتو ه2 طع رماد ةمطمطمل ص مه ةلعجب آامطخ', ل081 01 ةيفطتع آما عاقمامتعر ا

1-13 ,(1978) 

 متت عقل 5.

 “«0مدععصتمو 2 هعععمل 56-علتنمص ه2 طع 18دمووم" (معرزعو ةئاتعاع), 815مةمتع

 1 عجاتعوب, 48 (1980), 341-6

 8ظعوعاعءاسمسسب (ل. :

 - 6 هوعطتعطاع 7 معمطتوءطعم آما عت هطلت, آاع10تق, 1942-9

 - 6 ةوعطتءطاع آت معهطتعءطعم آم عمهطتتع كام م1 ع عقلة, آقأذ لعن, 042

 11ءاعطعم, 1120ءاعاطع 06 080:

 “«موعسب هسا ةكدكنع 02 8ةدداتس 5مدتصت 2ءزعاق, ماتا هكطكطقطك ةقل هقضاتعقم”, آه

 001 ةطاعو, 1غ (5مرنمسم 1982), 810. 2, 254-67

 همم هددعمر اظسصنالم :

 - "ظونللم لع] 1032 جاه: 22عععمالال# 0ع 12 هلانا355283, فل- فصل ةلان5, 1/11

20-104 ,(1962) 

 - 7م عاتأتتم ل32535 تال مانا ةقكهطقم ةع2565”, مل - فصل ةلانك, 2غآ/11 (1952), 57-7

 (20اماتب ل :

 “طع طلخبقنت هأ 16ه 00203 01 0010062: خ 31ءاضشعمل 50009 هسا نمط معا

 تمام عول 8لل 0مم”, 10. 2طقا طعقاك, 010150 آلا 61515, 6

 - 91)2"  هما ماتت همدوطل '[آطع 00 طانسانتسع 181ءانتعول 1626", ل0انك231 01 فعدطتع

 آما عم ةلننع, 10غ (1978), 23-40,

 1[ةناعولر دست :

 '[طع ظوماعتم 8طن ةكاطعاطمل هنت 2هزةلك, 701. 1, 021010 ال017 ءدقناون 10. 2طتل] 6515

1983 

 3مم 130:

 - آ0و5 ةعطاقواطع 50مطغ2 8601ج 1

 - 133 طماتاةقووطر, 17ءاننقت, 1عاطعتب 7

 اوسع انا:

 “1ع طلت 22202 0مدععرأ هنا 1ك 14516م-طرتاطستعمل آ1صماتعةاتمدك فل- خصلة,

 ملماا1 (1978), 113-24.

 عالا



 دارا أب ادام ا نجا قا الا اا واتح ل ا ةئراقم ةسارديقرشملاو يسلدنألا مشوملا

 111 عمعاعر 13مم :

 1ع اظكطقعإوم - 2 (نتانعدل ظنطانم عوجألاإل, آم2008, 7.

 لودعتر ةالقس :

 -  "اةنمطعوممو 120103 (تاتءانتلطع157 ثم خعهطتقأ ةكدعمد:معلأ 04 اطع 5(هاع 0غ طف 1

 50030165”, ]ره ©010ه1عو, 2 (1ةلل, 1981), 710. 1, 38-3,

 - 2 1[ هططقمسعع اطقتزةك لص قملة]دئأ3قم 1101 ةقودأط وعاصل, 02400, 8.

 - 5000165 هد (طغ 384نةدكقط ةسل اطغ ططقمتزو , تل . فلدص 10265 ةمل ظنعطقتل

 111 ءطعمعأع, 115263 طععوور ظسعل م

 12عععع, عدس :

 آ3 ممعقتع ةهلق10ندع ةق ةعقطع كممكأوانع هان 206 وزععافر 2ةمقر 7,

 ةه0او-5هلعر ل11. :

 © 0101135 0ع 20عوزو 8540232 طعقر (آم5 طقعجقم ةقلهلان516ق), 83261028, 1973 .

 كامل

 - *”15ع 010 ةسله]1تكتقم رمان عمطقطقل, 015010 لن ؟عاوناون 10. مطنل اطغعمتك, 50.

 - 815 مدصم-خمعوطأع 5ان0همطتع وعاوب, عل. امظ. قع عإلب 07:10:0, 1974

 - 1“ جبو ةماطم]10عأزقك 01 2تان1ةقذقط م0عامإل: 16ه قل-5'11206 (02ج:5 3]-125ةقاط ةصل

 مآ5*531901-1 1ةحجوطخق هلل اه وطتط*, فعوطاعور 2 (1955), 150-22.

 - ”ةاولنعم هد 16م (لانختطقتا' , فلفت ة1ا5, 27/1 (1951), 380-.

 آ؟تلكامسر, 122510 :

 “1ع ماتت ةقددط هس جدعدل عوتوزاعل”, 30انتصقل 02 اطع فسصعتعقس 02 عمأقل 50لعأإلو

 102 (810. 2) (ةمتل-لادمع, 1982), 247-64.

 عال"



 رودابورتلا رعْشو يسلدنألا رعشلا

 ناونش سنوي : روتكدلا





 تاءاطعلاو تابلقبلا نس نورفق + سلدينالا) . "دج اموواو مل احدا نجاة ا مح مل

 رودابورتلا رعشو يسلدنألا رعّشلا

 نار سنوي :روتكدلا

 بناجلا ىلع زيكرتلا « اهنم ةيبرعلا ةصاخبو « ةنراقملا ةيبدألا تاساردلا نم ريثك ىلع ظحول

 ىف احضاو كلذ ودبيو « ريثأتلاو رثأتلا ىلإ ريشت يتلا صوصنلا ةئراقم ىلع ركذي دامتعا نود يرظنلا

 لواحيو لاجزألاو تاحشوملا رعشب ه أت لامثحا ثحبو رودابورتلا رعشل تضرع يتلا تاساردلا

 ةيمجعألاو رودابورتلا رعش ةغل أرقي وهو ) اهنيب ةنراقملاو ةلثمألا نم راثكإلا قباسلا ناونعلا يف ثحابلا

 . اًقالتخاو اًهباشت اهئانبو اهنومضمو اهتغلب لصتي اميف ( ةيسلدنألا تاحشوملا ضعب رخاوأ يف درت يتلا

 يسلدنألا ) يمالسإلا رعشلا ريثأت نأ ىلإ صوصنلا ىلع دمتعت ةيعوضوم ةسارد دعب سرادلا صلخيو

 . ابوروأ ةيقب ىلإ لقتنا كلذ دعب مث اسنرف بونج ىلإو ةيريبيألا ةريزجلا هبش لامش ىلإ دتما دق ( ةصاخب

 هلاطخآ[7514ل1 20181127 خللا 0782012
2011 

 اذ
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 ( م8512

 'لطتك مدمعع لعوعمتطعو طع ذهكلنعمعع 01 ةعوطتع ةحولمت داممعو ؟؟طتعط م12069617 هع

 10 اطع 177ءوأ إل اطمذع (نطقماتقمك (قل-1هداههععطومد) ىنطم آنت عل ةسمصدع 34ادمانست5. 1غ ةلكو

 ءرممطقما ع5 096م 503غ اعرءاك ؟طتعط ءكعقتازت ةطمحب اطقغأ دهدصع طضتاندسق ختستعو 1عمعوب

 ةعوطتع مسمتع ةمل ةعوطتع واسع

 لطع مدمعت“ ةهلكم ءمرصموتع5 81-21نجةمطقطقت ةصل هلحفعزول رتتط اطع "1ع0اتط 3 0نع 20 عانت

 ص اتعصك ه] 1من ةمل همدتعمأ. انماط 00انع ممعاجت 2/35 ةععاتاقت هعمل 70101 ذط

 لعداتسو ببتنط اطعرصعمر, اتثع 106, هقكولصت ةمل ةصسكعسعمأا ذه اتكق, هأع. 15م مةدعوتما

 ءمصعاسلعل اطقأ اطعتع لك هتلعمعع اطقغ ةعقطتع ممعاتجب ذص ععمعتول ةصل اطقأ ه2 خل ةخصلولانك ذم

 مه ءاماقمع ةصكاا د عمععل "1من طق ل0انع ممعاتإل

 . ندرألا « دبرإ , كومريلا ةعماج « اهبادآو ةيبرعلا ةغللا مسقب كراشم ذاتسأ « هاروتكد »0

8/0 





 0 ا ل ا 0 001021بببدد

 ماع اهل نيملسملا حتف ناك دقو . برغلاو قرشلا نيب لاصتالا نطاوم مهأ نم سلدنألا دعت

 طوقلا نيب مكحلا ىلع يلخادلا عارصلا كلذ ىلع دعاس ؛ اهعرسأو مهتاحوتف لهسأ نم م"١١ مه

 صاالخلا يف ًالمأ نيحتافلاو برعلا عم نييلحملا ناكسلا نم تاعاطق نواعتو ؛ ةيربيألاةريزجلا هبش يف
 اوربجي ملو « ةدابعلا ةيرح دوهيو ىراصن نم دالبلا ناكسل نوملسملا كرت . رئاجلا طوقلا مكح نم
 . طقف ةيزجلا عفدب اومزتلي نأ مهيلع ناكو « مالسإلا يف لوخدلا ىلع ادحأ

 اًيتاذ امكح ناكسلا ءالؤهل مالسإلا ىطعأ دقل» : تينريب ناوخ رصاعملا ينابسإلا قرشتسملا لوقي
 نم ةريبك دادعأ تلخد دقو . '١'مالسإلا لبق هنوعفدي اوناك امم ريثكب لقأ بئارض مهيلع ضرفو . اًمساو

 نيب نم ىربكلا ةبسنلا ءالؤه لكشو « نيملسملا قوقحب عتمتلا مهل لفك يذلا مالسإلا يف ناكسلا
 بونجلا يف مهدادعأ تركرتو .نيدلوملاب وأ ةملاسملاب نوفرعي اوحبصأو ٠ سلدنألا يف نيملسملا
 ضعب ىلع ددجلا نوملسملا ءالؤه ظفاحي نأ يعيبطلا نم ناكو « ةيريبيألا ةريزجلا ةبش نم قرشلا يفو

 نإو « ةيمجعألا مهتغلب نوبطاختي اوناك دقف ؛ مالسإلا عم ضراعتت ال يتلا ةثوروملا ةيلحملا ديلاقتلا

 نوفرعي اوناك دقف ةينارصنلا ىلع اولظ نيذلا ناكسلا امأ . ةفاقثوت ةغل نمزلا رورم عم اوبرعت

 ةغل ناقتإ ىلإ نوعلطتي اوحبصأف « ةيبرعلا ةفاقثلاب اورثأتو ةيبرعلا نوبرعتسملا ملعت دقو «نيبرعتسملاب

 بابش ضارعإ نم ةرم ىكش يبطرقلا وربلا وهو « مهنابهر دحأ نأ ىتح « مهتراضح لثمتو برعلا

 برعلا رعش قوفي ةيبرعلاب ارعش مهمظنو « ةيبرعلا ىلع مهلابقإو « مهنيد ةغل ةينيتاللا ملعت نع ىراصنلا
 ىلع نولبقيو , مهتاياكحو برعلا رعش ةءارق يف ىربك هلل نودجي نيدلا يف يناوخإ نإ) : لوقي « مهسفنأ
 كلذ نم اوبستكي يكل امنإو , اهوضقنيو اهيلع اودريل ال , نيملسملا ةفسلفلاو نيدلا لهأ بهاذم ةسارد

 تبتك يتلا ةينيتاللا حورشلا أرقي  نيدلا لاجر ريغ نم  ادحاو نآلا دجت نيأو . اًحيحص ًاليمج اًيبرع اًبولسأ
 ءايبنألا راثآو نييراوحلا تاباتك ةسارد ىلع فكعي . نيدلا لاجر ىوس نمو ؟ ةسدقملا ليجانألا ىلع

 اهب نونمؤيو « اهبادآو برعلا ةغل الإ مويلا نوفرعي ال ىراصنلا بابش نم نيبوهوملا نإ !ةرسحللاي ؟لسرلاو

 بادآلا هذه نأب ناكم لك يف نوحرصبو ؛ اهبتك عمج يف ةلئاط ًالاومأ نوقفني مهو . مهن يف اهيلع نولبقيو
 اهيلإ اوفرصي نأب ةريدج ريغ اهنأب ءاردزإ يف كوباجأ ةينارصنلا بتكلا نع مهتثدح اذإف . باجعإلاب ةقيقح
 بتكي نأ عيطتسي ًادحاو مهنم فلألا نيب دجت داكت الف , مهتغل ىتح ىراصنلا ىسنأ دقل ملأللاب . مههابتنإ

 اًميظع اددع مهنم دجاو كنإف برعلا ةغل يف ةباتكلا نع امأف . أطخلا نم اًميلس اًباتك هل بحاص ىلإ

 الما 118130/151 "له ننلانعو 11اهمورنمع عوطع ءد 0 عماع رن 0 معاه عصتم" هل. ةعتع], 8ةعععامدقب 1978, م24. قه

 الا



 ال ا طول اطل ا ا م وا عم رودابورتلا رعشو يسلدنألا رعشلا

 اًنف مهسفنأ برعلا رعش قوفي ام يبرعلا رعشلا نم نومظني مهنإ لب ٠ قمنم بولسأ يف اهنوديجب
 اولخد دقف حتفلا يف اوكراش نيذلا يناندعلاو يناطحقلا نيريبكلا مهيعرفب برعلا امأ ."7:الامجو
 ىقلتي ديدج يبرع ليج نمزلا رورم عم سلدنألا يف أشنف « تايسلدنألا نم اوجوزتو ادنج سلدنألا
 ةجهللا) ةيمجعألا نوكت نأ نذإ برغتسي سيلف مألا ةهج نمو بألا ةهج نم ؛ نيتهج نم تاريثأتلا

 ادوهيو ىراصنو نيملسم « برع ريغو اًبرع ًاعيمج نيسلدنألا لبق نم هفولأم (ةيئيتاللا نم ةردحتملا
 . ةبلاقصو

 نوبرعتي اوأدب دق اوناكو « سلدنألا نم مهرايد برقل ارسأ  اًبلاغ  اولخد دقف ربربلا نوملسملا امأ

 ةيمجعألا اهبناج ىلإ اوفرعو « ةيربربلا مهتاجهلب نوبطاختي اولظو « مالسإلل مهقانتعا لنم ةفاقثو ةغل
 . نييسلدنألا ةيقب لثم

 نآرقلا ةغل ءيش لك لبقو ًالوأ يهو « ملعلاو ةفاقثلا ةغل يه ةحيصفلا ةيبرعلا ةغللا تناك دقل
 يف تشياعتو « ىرخألا تانايدلا لهأ نيملسملا بناج ىلإ اهب ريبعتلاو اهناقتإ ىلإ علطت يتلا ميركلا
 هذه نأ ةقيقحلاو . ةيربربلا تاجهللاو « ةيمجعألاو « ةيسلدنألا ةيماعلا : ةفلتخملا تاجهللا اهلالظ
 نم ةريبك ةجرد ىلع دعت  ةفلتخم تافاقثو ةفلتخم تانايدو ةفلتخم سانجأ نيب ةشياعملا  ةرهاظلا

 رواجتو ضعبب اهضعب سانجألا طالتخا ىلجت» "7”ثموج ايئراج ينابسإلا قرشتسملا لوقي . ةيمهألا
 . «فافش يناسنإ عمس وج نع ضعبلا اهضعب تانايدلا

 سلدنألا راهدزا رهاظم نم ارهظم  سلدنألا يف ةيمالسإلا ةلودلا ةوق دهع يف  ددعتلا اذه ناك دقل
 برغلا ناك نمز يف « نيسرادلل اجبحم  ةراضحلاو ملعلا ةرانم  ةبطرق تناكف « ةايحلا يحانم لك يف
 لاجر نم ىراصنلا ناك» : «ةراضحلا ةصق» هباتك يف تنارويد لو لوقي : فلختتلاو لهجلا يف اًقراغ هيف

 ةبطرق ىلإ ةينارصنلا ابوروأ ءاحنأ عيمج نم نونمآ مهو مهتيرح لماكب نودفي نيدلا لاجر ريغو نيدلا
 ةيبرعلا ةراضحلا نأ رخآ عضوم يف لوفيو « (؟!(نيرفاسم وأ ؛نيرئاز وأ ملعلل اًبالط  ةيليبشإ وأ ةلطيلطو
 تقولا كلذ يف هلك ملاعلا يف ةرضحتملا دالبلا مظعأ يداليملا رشاعلا نرقلا يف سلدنألا تلعج» ةيمالسإلا
 .(*«ىراصنلا مكح ىلع نيملسملا مكح نولضفي ىراصنلا ناك ام ًاريثكو
 ت2 جم

 ص « ىلوألا ةعبطلا ٠ سنؤم نيسح ةينابسإلا نع هلقن ؛ يسلدنألا ركفلا خيرات . ايثلاب ثلاثثوج لخنأ : رظنا )00
1-06 . 

 ةفاقثلا» باتك يف «ةيسلدنألا تاحشوملا يف ةيمجعالا» انثحب يف كلذ ليصفت رظنا ؛ 5١ ص «. قباسلا عجرملا (؟)
 . ١491١ « ةفاقثلا ةرازو : قشمد . «خيراتلا ربع ةيئابسإلا ةيبرعلا

 ,.م اقوال: « ةمجرتلا ةنجل ةيبرعلا لودلا ةعماج . ؟ا// ص ل علا سل( تلارو د كوشن 0
 نيحتافلا مايأ هب تمعن امك ميحر مكحب سلدنألا معنت مل» : لوب نيل يلانتس لوقي ؛ ١١١ ص « قباسلا ردصملا 4

 . 597 ص . «برعلا

 يكل



 تاءاطعلاو تابلقتلا نسم لورق : سلدنألا ب ا و ا دك الاب موا كا داما لول هد د 5 2

 نأ يعيبطلا نمو لدابتملا ريثأتلا ىلإ يدؤي ةبيرق وأ ةدحاو ةيفارغج ةقطنم يف ةليوطلا ةشياعملا نإ
 بلاغلاب ءادتقالاب ادبأ علوم بولغملا» : نودلخ نبا لوقي امك وأ فعضألا ىلإ ىوقألا نم ريثأتلا ردصي
 سلدنألا يف ىوقألا يه ةيمالسإلا ةيبرعلا ةلودلا تناكو ()(,دئاوعو هلاوحأ رئاسو هتلحنو هّيزو هراعش يف
 يف اينابسإ تمسقنا» "7لاديب ثدننم نومار لوقي فئاوطلا لود مايقو ةفالخلا طوقس ىتح حتفلا لئم
 ملاعلل ماعلا رادحتالل امضاخ لامشلا يقب : امهنيب ةوقلا يف ريبك توافت عم نيمسق ىلإ يمالسإلا اهرصع

 ضروهنلا يف كراشي (رهدزم ناك بونجلا نإف لباقملابو ؛ قيرغإلا ملاع نع عطقنا نأ ذنم برغلا يف ينامورلا
 ةينيتاللا مادختسا رصتقا امنيب مدقتلا ةغل ذئنيح ةيبرعلا تناك ... ةببرعلا ةراضحلا هيلإ تلصو يذلا ماعلا

 لئاهلا قوفتلل ًارظنو ...ةيبرعلاب ةنراقم ركذت ةميق اهل نكي ملو ٠ يبوروألا برغلا ىلع روصعلا كلت يف
 اذه دادزا دقو (سلدنألا حتف نمز) نماثلا نرقلا نم أدبي اينابسإ لامش ىلع اهريثأت نإف ةيبرعلا ةفاقثلل

 ةيبوروألا بوعشلا عم ايئابسإ نم لصاوتلا قلطنا ثيح رشع ثلاثلاو رشع يناثلا نينرقلا يف ًاريثك ريثأتلا
 . «ةقلفنملا ةينيتاللا ةفاقثلا تاذ

 نأ ظحالي روصعلا كلت يف ةيبرغلاو ةيبرعلا رداصملا يف نبيبرغلاو نيملسملا نيب ةقالعلل عبتتملا نإ

 نم تارتف عارصلا اذه للختت تناك نكلو « ةوادعلاو عارصلا وه نيفرطلا نيب ةقالعلل زيمملا حململا

 ىلإ فرط نم لاقتنالاب لصتي اميف ءاوس اًدبأ عطقنت مل سلدنألا يفرط نيب ةلصلاف « ةيقيقحلا ةندهلا

 , رهقت ال تناك امدنع ىتح ؛ سلدنألا نكت مل» : /”لاسنقورب يقيل لوقي « ةراجتلا مأ رخآلا فرطلا
 تطعأ « ةيقبقحلا ةندهلا نم تاوئس كانه تناك امنإو ٠ اهناريج هجو يف اهتحلسأ رارمتساب ةعرشم

 . «ىراصنلا اهعابتأ هاجت ةحماستملا اهحور رارمتساب تتبثأو , تذخأ امم ريثكب رثكأ اهلالخ سيانألا

 ةيسلدنألا رداصملا يف ةرفاو لامشلا يف ىراصنلاو سلدنألا يف نيملسملا نيب لاصتالا دهاوش نإ

 بحاص دنمير نينابسإلا نيكلملا نيب ةرهاصملا دقع كلذ ىلع ماّسب نبا اهدروي يتلا ةلثمألا نمو

 لوقي ىلعألا رغثلاو ةطسقرس بحاص ىبحي نبا بجاحلا روضحب ةلاتشق كلم هيسرغ هحناشو ةنولشرب
 هَ

 لهأ نم لفح يف ةطسقرس ةرضحب امهنيب حاكنلا دقع بتكو ؛ هيدي ىلع امهرهاصت ايرجأ» : 0 نبا

 . «نيتلملا

 . ةمدقملا « نودلخ نبا )5(

 طفلا 1417113110112 71, 'ةةعمممم ىياهطمثد صاعع اه (ءاعالهدلهل رن 181 آفاهستل” )ع7
 آالآ- 25017811 8., 'آه ©1؟الاههعامص قدهطع عد قوه 8, 9 00

 .181-١185ضصءامع ١ق « «ةريخللا» , ماسب نبا 0(
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 هدد هداف دو عمو ند عع ماقد د وعدو توام دوم داوم ادا اوم حا رودابورتثلارعشو يسلدنألا رعشلا

 موهفملاب لامشلا يف ىراصنلا كلاممو سلدنألا نيب دودح كانه نكت مل هنأ ضعبلا ىريو

 يتلاو دالبلا نيب مويلا همهفن يذلا ىنعملاب دودح اينابسإ يف نكت مل» : (0لوقي ء دودحلل رصاعملا

 نوملسملا داتعا ةعساش لوهس اهئيب ثماق امنا ٠ ىراصنلا اهلتحي يتلا دالبلاو ؛ نوملسملا اهلتحي

 .« اضعب مهضعب طلاخيو اهيف ارقالتي نأ ىراصنلاو

 ةيقبو ةيريبيألا ةريزجلا هبش نيب ةلصلا تناكو « بورحلاو ةيملعلا تالحرلاو لاصتالا ناك دقل

 . هيقيلج يف اليتسبموك يد وغايتنس ةسينك ىلإ عطقنت مل يتلا جحلا ةلحر لالخ نم ةقيثو ابوروأ

 ١ برغلا ىلإ اهلاقتناو ةيبرعلا ةيسورفلا صصق :

 هتلثمأ نمو '١)ةركبم ةلحرم يف سلدنألا يف ةيمحلم ةيصصق ةمغن لمحي يذلا بدألا رهظ

 نيترافس يف (ه٠6١ )١6557  لازغلا مكحلا نب ىيحي فورعملا يسلدنألا رعاشلا باهذ ةرهتشملا

 يتلا قاشملاو رافسألا كلت لوح ريثك صصق راد دقو نامرونلا دالب ىلإ ةيناثلاو ةينيطنطسقلا ىلإ ةدحاو

 ىلع دفو امل» : ةيحد نبا لوقي (45- 50 ناويدلا) دوت سوجملا ةكلمب هتقالع لوحو « رعاشلا اهيقل

 ةيليبشإ نم مهجورخ دعب علصلا بلطت سوجملا كلم لسر [طسوألا نمحرلا دبع ريمألا ينعيأ ناطلسلا
 لازغلا رمأف ٠ كلذ لوبقب مهعجاري نأ ىأرو , اهيف لوطسألا دئاق لتقو . اهب مهتميزه مث اهتاهجب مهعاقيإو
 نسحو . يأرلا ةهيدبو , رطاخلا ةدح نم هيلع لازغلا ناك امل , مهكولم لسر عم هتلاسر يف يشمي نأ

 ةنيدم ىلإ ضهنف بيبح نب ىيحي هبحصو . باب لك نم جورخلاو لوخدلاو , مادقإلاو , ةدجنلاو ٠ باوجلا

 ميرم رظناو ؛ ٠١8 ص ؛فراعملا راد :ةرهاقلا) ءابوروا ىلإ يبرعلا بدألا ةلحر ءيشابوشلا ديفم دمحم :رظنا )1١(
 : لوقتف ريثأتلاو رثأتلا ةيلاكشإ نع ثدحتت ثيح ؛ ٠١ ص . (م١144 . ةدج )؛ رودايورتلا ءارعش «يدادغبلا
 هلوحيام مغر « ىرخأ ىلإ ةمأ ةراضح لاقتنا انل رسفي يعيبط رمأ رثأتلاو ريثأتلاو ءاطعلاو لذخخألا نأ انه نم ودبيو»

 اهب دهشت يتلا ةقيقحلا نع نيرخآلا نالضي امهنأ نابسحي وأ نالضي ةينطو وأ ابصعت رثأتلا وأ ريثأتلا اذه ضعب
 يتلاو خيراتلا روصع نم رصع يف ابوروأ ةضهن يف اهريثأتو ةيبرعلا ةراضحلل ةبسنلاب رمألا ناك امك , ام دلب ةضهن
 .« اهيف ةايحلا ناكرأ نم نكر لك اهب دهشي

 ليصافت لوح رظلاو ؛ ٠٠١.59 ص ءماقذخك . ةبيتق راد « هيادلا ناوضر دمحم قيقحت « لازغلا ناويد : رظنا ()

 م١ ص « (م1989 « ةديدجلا قافآلا راد : توريب) , لازغلا مكحلا نب ىيحي « قادنبلا حلاص دمحم : هيترافس
 « يبرعلا باتكلا راد : توريب) « يكم يلع دومحم قيقحت « نايح نبا . سبئقملا : رظناو ؛ اهدعب امو

 2 477 ص لزغلا ةمجرت لوح ةسيئرلا عجارملا نم ةفئاط ءامسأ يكم دروأ دقو « اهدعب امو ١١ ص ؛ (م1'

 « يسلدنألا ركفلا خيرات « ايثنلاب لخنآ « رظنا ؛ ةزوجرأ يف سلدنألا خبرات مظن يف ادئار ناك لازغلا نأ ودبيو
 نبا اهيف لاق «سلدنألا حتف» يف هزوجرأ لازغلا مظن دقو» : ه8 ص يف لوقي ١1900( « ةضهنلا راد : ةرهاقلا)
 لاطاو . ىراصنلاو نيملسملا نيب ترج يتلا عئاقولاو حتفلا بابسأ اهيف ضرع «ةليوط ةليمج تناكا اهنإ نايح
 . «ليمج بولسأ يف حتتفلا اذه ءارمأ نع ثيدحلا

 م
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 . هتيده ىلع ءىفوكو هتلاسر ىلع سوجملا كلم عجرو . هلآلا لماك نسح بكرم امهل ءىشنأ دقو ؛ بلش
 يف لخادلا مظعألا فرطلا اوذاح املف . لازغلا بكرم عم هيف اوءاج يذلا مهبكرم يف مهكلم لوسر ىشمو

 مهب تفصعو . رحبلا مهيلع جاه ةبولأب فورعملا لبجلا وهو ٠ برغلا رخآ يف سلدنألا دح وه يذلا رحبلا
 : «هلوق يف لازغلا هفصو يذلا دحلا يف اولصحو ؛ ةديدش حير

 لابجلاك جوم نيب انرصو ىيحي يل لاق

 لام شوروبدنم حايرانتلرتو

 لابحلا كلت ىرع تتثبناو نيعلقلا تقفش

 (١"'«ديرفلا دقعلا» هبر دبع نبا اهنمض يتلا رابخألا يف يصصقلاو يمحلملا سحلا اذه لثم دجنو

 عزتلاو « حالسلا فصوو « ناهرلاو ةبلحلاو « اهقباوسو ليخلا دايج فصول اهصّصخ يتلاو

 ...سوقلاب

 رصانلا نمحرلا دبع تاوزغ اهيف عّبتت تايبأ ةتسو ةثامعبرأ نم ةليوط ًةزوجرأ هبر دبع نبا مظن دقو
 هذهلو 2'"'ةئامثالثو نيرشعو نيتنثا ةنس ىلإ ةثامثالثو ىدحإ ةنس نم اماع نيرشع ىلع فيني ام يف

 نيذلا ةداقلاو اهيف ىرج امو اهناكمو ةعقوملا نامز ةقدب ددحت اهنأل ةريبك ةيخيرات ةيمهأ هزوجرألا
 : اهعلطم ةعقوملا كلت ىلع بترت امو « اهيف اوكراش

 راصبألا هكردت نكت ملو راطقألا هوحت مل نم ناحبس

 دهع يف برغلا يف مالسإلا اهققح يتلا تاراصتنالا فصو يف ةزوجرألا هذه يف ةسامحلا ودبتو

 يف نيفلاخملا ىلع ىضقو لامشلا يف . ىراصنلا كلامم خود يذلا « رصانلا نمحرلا دبع ةفيلخلا

 ةربنلا هذه لثم رركتت كلذلو « راوثلا سأر ىلع ناك يذلا نوصفح نب رمع ةصاخبو « سلدنألا

 لوأ نع هلوق لثم يف « مالسإلا تاراصتنا ىلإ اهيف ريشي يتلا عضاوملا يف ةزوجرألا ايانث يف ةيمحلملا

 :©19 لوقي ٠٠ ماع رصانلا نمحرلا دبع اهازغ ةوزغ

 ةروهشم ةفآ لكب يهو هريبلإ ةروف نم يحتنا مث

رايبإلا ميهاربإ « نيزلا دمحأو . نيمأ دمحأ قيقحت . ديرفلا دقعلا « هبر دبع نبا ؛ رظنا )١7(
 ؛ لوألا دلجملا ٠ ي

 . اهدعب امو 44 ص « بورحلا باتك ؛ ١19586( « رشنلاو فيلأتلاو ةمجرتلا ةئجل : ةرهاقلا)

 , ة؟ال.١6:6 ص٠ 4 ج « ديرفلا دقعلا « هبر دبع نبا : رظنا 02

 6١17. ص « جا دقعلا )*١(

 ىلا



 ومس ها سم هم مم همم همم م م هم مم ممم همم م همم همم هم مس ممم همس همم همم ممم همس دعم رودابورتلا رعضشو يسلدنألا رسعشلا

 ادينع اهسنإ نم الواهب اديرم اهنج نم عدي ملو

 ارامداهلهأوهمعو  اراغصلاو لذلا هاسك الإ

 مالسإلل هللا عنص لثمو ماعلا كاذ لثم تيأر امف

 ليجست ىلإ اهلالخ نم فدهي هبر دبع نبا نأكو « ةزوجرألا هذه ىلع بلغي مظنلا نأ حيحص

 يف ةصاخبو « باجحلاب راوتت مل صنلا يف ةيرعشلاو ةسامحلا نأ الإ ةداقلا ءامسأ ركذو « ثادحألا

 . ةوقو ةمظع نم برغلا يف مالسإلا هيلإ لصو ام ريوصت ىلإ اهيف دصقي يتلا عضارملا

 ع عاطقنا الب ابوروأ دالب نوفوطي اوناكو « ةيمحلملا ةربنلا يذ صصقلا اذه نوبرعتسملا فرع دقو

 )1١( لكن ىريو , طةصقم» 06 201320 نالور ةمحلم دعب اميف اهيف ترهتشا يتلا يه دالبلا هذهو
 اميف ثدحي ناك امب مهل ةلص ال سناربلا لابج لامش يف سانلا نأب كشلل ركذي لاجم قبي مل هنأ قحب

 ؛ صصقلا اذه ضعبل نييبرغلا ةفرعم دّكؤت ةيفرح دهاوش كانه نأ ١ ”تيئريب ناوخ ىريو « اهءارو
 : لثم نييسلدنألا ءارمألا ءامسأ ضعب درت 0ةهاهنعه5 06 ع6512ب ةفورعملا يناغألا يفف

 4لواتتل (يناثلا مكحلا)

 16و (نمحرلا ديع)

 مآل عانت (روصنملا)

 نيب هباشتلا بناوج للحن نأ عيطتسن اننإف ؛ ةيفرحلا دهاوشلا انكرت اذإ اننإ : تينرب فيضيو
 جاّرد نبا رعش دعيو . نيفرطلا نيب قئالع دوجو  ةغلابم نود  دكؤت يتلاو « ةيبرغلاو ةيبرعلا ةيسورفلا
 رماع يبأ نب روصنملا ميظعلا بجاحلا دهع يف ةمظع نم مالسإلا هيلإ لصو ام روصي يذلا يلطسقلا

 نييبرغلا دنع عاقبلا سدقأ نم يهو ةيقيلج يف وغايتنس روصنملا ازغ دقف ةيلاع ةيمحلم ةمغن لمح ارعش
 2140 ةديصقلا كلت يف لوقيو (1"!هدبعتو مهجح اهيلإ ناك ذإ ؛ ةماع

 هببس نم نيواغلا ببس اءربم هبقع ىلع سيلبإ صكنأ مويلا
 0 م

 ملا 8 1001, 260 "مل فصلملال”,1, 1933, رم. 357 “له 2وعواه ع قخردطمع !هلمع لعأ طاعاصعم ة1هعاه ءا هع رظنا )١6(
 .١ل6 ماع يلاوح سناربلا يبناج ىلع رعشلا 1100"

 قالا 1/15100783' "له هتلفبسم 111مهنم مععطع ءو 0عاوماأع رن 0ععالعدأع", عل ةيتعأب 8ةعدعامتق 197ةرزط. 275. رظنا(()
 2 (ما1ؤ1 « يمالسإلا بتكملا : توريب) « ةيلاثلا ةعبطلا « يكم يلع دومحم قيقحت 2 جارد نبا ناويد : رظنا )/١0(
 5-0 ص

 , 3079 سص ٠ هسفئردصملا (1)

 ئئ
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 . توافت نم امهنيب ام ىلع ةلودلا فيس حدم يف يبنتملا رعشب انركذُي روصنملا يف هرعشو
 اذه نأ نوريو . ةيبرغلا محالملا يف ةيبرعلا تاريثأتلا نودعبتسي نييبرغلا نيسرادلا رثكأ نأ ةقيقحلاو

 ةيسنرفلا تاريثأتلا نع نوثحبي اوناكو « انتلصو يتلا ةروصلا ىلع برعلا دنع فرعي مل بدألا

 نأ فورعملا نمو ؛ 151 014 "ةنهم6200: روطيبمقلا ديسلا ةرهتشملا ةينابسإلا ةمحلملا يف ةينامرجلاو

 نيملسملا فئاوطلا كولم ةمدخ يف هرمع ىضق دق «ديسلا» ةيبرعلا نم قتشم همساو ةمحلملا هذه لطب

 اريبر ينابسإلا قرشتسملا ىأر كلذلو « ةيبرعلا ةيسورفلا حورب ةعبشم هتمحلم نأو « ىراصنلا ءارمأو
 .''"”ةجرادلا ةينيتاللاو ةيبرعلا نم جيزم يه ةيمالسإ ةيسلدنأ الوصأ ينابسإلا يمحلملا رعشلل نأ

 ومرييج ناكو « نييبرغلا نيبو نيملسملا نيب ةرشابم ةهجاوم عضوم ةيبيلصلا بورحلا تناكو
 يف كراش دق ةثيدحلا يبوروألا برغلا تاغل لك يف فورعم رعاش لوأ (م717١1١ ىفوتملا) عساتلا

 ؛ قرشملا نم هتدوع دعب هرعش يف ًاريغت نوسرادلا ظحالو . مالسإلا ندالب ىلع ةيبيلصلا تالمحلا
 تناك يتلا ةيسنكلا نيحالتلاو يناغألا ىلع هجورخخو « ررحتملا هريكفت روصت انتلصو يتلا هدئاصقف

 مهيلإ عمتسا نيذلا كئلوأ ادلقم ةديدج ''). لكين لوقي امك اًقيرط قش دقل تقولا كلذ ىتح ةرطيسم

 . قرشلا وحن ةيبيلصلا ةلمحلا يف

 : برغلا ىلإ امهلاقتناو ةيسلدنألا ىقيسوملاو ءانغلا -"

 يناغألا ىلع اريبك اذامتعا دمتعي ةرامإلا رصع لئاوأو ةالولاو حتفلا ةرتف يف سلدنألا يف ءانغلا ناك

 اهمسا ةيراج لخادلا نمحرلا دبع مدقتسا دقف ؛ يندملا ءانغلا ةصاخبو « ةيقرشملا نيحالتلاو

 نهيلإ اهريغ بحاوصو « ةينيدملا ْمّلَع اهعم تيرتشاو لاصخلا ةلماك « ءانغلاب ةقذاح تناكو «ءافجعلا»

 اذهو « نهبدأ ةقرو « نهفرظ ةعاصنو « نهئانغ ةدوجل نهرثؤي ناكو . ةبطرق يف تايندملا راد بسنت

 يراوجلا ىلإ فيضي يرقملاف « ةدودحم ةروصب ةيلحم تارثؤم دوجو « لاحلا ةعيبطب ٠ يفني ال

 ةيسلدنأ تناكو « روكذملا ريمألا دنع ةوطخلا يف ملعو لضف ةثلاث يهو « ملق اهل لاقي ةيراج تاقباسلا

 ةريغملا ىلوم ملاس ةرامإلا رصع يف نييئغملا ريهاشم نيب نمو . ”١ سنكشبلا يبس نم ةيمور لصألا

 « 1941 باتكلل ةماعلا ةيرصملا ةئيهلا ؛ةيبوروالا ةضهنلا يف مالسإلاو برعلا رثأ , نورخآو يكم يلع دومحم (16)
 . اهدعبامو ١١84 ص
 مى. 1 1/101 “آه مدعقأو م ةيططمق 1ةل0و 361 طعتصعم” م. 364. : رظنا )5١(

 رثأد 2 انثحب رظناو ؛ (رداص راد : تثوريب) « سابع ناسحإ ؛ 8٠ ص ؛ 7س « بيطلأ حفن ؛ يرقملا : رظنا 22(

 : 94178 ص 2 م1584 ددعلا « رشع عباسلا دلجملا ؛ دروملا ةلجم 2 «ةيسلدنألا تاحشوملا روهظ يف ءانغلا

 كيلر



 داو ا و هرج ماك مع 2 2 ه3 عمد نكد دو 252 ب323 2 اا ه1 بف ة كد دق ودم اع رودابورتلاربعشو يسسلدتألا رعشلا

 دقف « ىراصنلا كولم لسر ضعب نم ناحلألا ضعب ملعت هنأ ودبيو « اعراب اًيئغم ناك دقو « مكحلا نبا

 ينغت ةيقرشم ةينغم ىرتشا ةريغملا ناكو « ناحلألا ضعب مهتحراطمو هتيب يف مهريخأت ىلإ دمعي ناك

 . ""'قرشملا نم مداقلا يبرعلا ءانغلاو ىراصنلا ءانغ نيب جزم دق ملاس نإف اذكهو « ملاس بناج ىلإ
 رسفي يذلا جزملا وهو « ىراصنلا ءانغو برعلا ءانغ نيب جزملا اذه «عامسألا ةعتم يف يشافيتلا دكؤيو

 سلدنألا لهأ نأ ودبي» :7"©2لوقي « نيملسملا دالب نم اهريغ نود سلدنألا يف تاحشوملا روهظ انل
 , هيلع نودمتعي نوناق مهدنع نكي ملو . برعلا ةادح ةقيرطب وأ ىراصنلا ةقبرطب امإ مهؤانغ ناك ميدقلا يف

 نسحي نم ايقيرفا نمو قرشملا نم هيلع دفوف يضبرلا مكحلا ةدم تناكو . ةيومألا ةلودلا تسسأت نأ ىلإ

 بقلملا عفان نب يلع نأشلا اذه يف مدقملا مامإلا دفو نأ ىلإ ٠ مهنع سانلا لخأف , ةيئدملا نيحالتلا ءانغ

 تذختأو , عامسألا هدهعت مل امب ءاجف ٠ طسوألا نمحرلا دبع ريمألا ىلع يلصوملا قحسإ مالغ بايرزب

 لالهتسالا بذهف « تانسحم راوج عم نيئس فكتعاو هجاب نبا ءاج نأ ىلإ ٠ اهريغ ىسنو اكلسم هقيرط

 اهلهأ عبط اهيلإ لام , سلدنألاب الإ دجوت ال ةقيرط عرتخاو ٠ قرشملا ءانغب ىراصنلا ءان جزمو , لمعلاو
 . «اهاوس ام اوضفرف

 ةعقو نع هئيدح يف نايح نباف ؛ ىراصنلاو نيملسملا نيب لدابتملا ريثأتلا يف اًببس بورحلا تناكو

 نم ددع رسأ يسلدنألا ىلعألا رغثلا يف ةنيدملا هذه ىلع جنرفلا ءاليتسا نع جتن هنأ ىلإ ريشي رتشبرب

 تناكو « ىراصنلا دحأ طالب يف نهنم اددع ىأر هنأ . دوهيلا راجتلا دحأ يوريو تاملسملا يراوجلا

 نبا دروأ دقو . همهفي مل نإو ىتح رعشللو نحلل برطي يمجعألا ناكو دوعلا ىلع ينغت نهنم ةدحاو

 ءانغلا نأ نم هيلإ انبهذ ام دّكؤي نيرهتشملا تاينغملا يراوجلا راجت دحأ يناتكلا نبأ نع اربخ ماّسب
 تنب ةجلعلا سلجم اًموي تدهش» :'؛”لوقي لامشلا يف ىراصنلا كولم تاطالب يف اًفورعم ناك يبرعلا
 ,ةنتفلا يف هيلإ انرفث نع انددرت ضعبل ... دنلدرف نب هيسرغ هجناش ةيغاطلا جوز سنكشبلا كلم هجناش
 تأموأف ةبطرقب هترامإ مايأ ... مكحلا نب ناميلس هل نهبهو يتاوللا نم تاملسم تانيق ةدع سلجملا يفو
 : تايبألا هذهب تنغو دوعلا تذخأف . نهنم ةيراج ىلإ ةجلعلا

 قولخ بوبهلا دنع اهطلاخب امنأك يتأت حيرلل ام يليلخ

 قوست بيبحلا حبر اهبسحأف يتبحأ دالب نم تءاج عيرلا مأ

 ) )1١سابع ناسحإ :رظنا ٠ ص ؛(م١198 «ةفاقثلا راد :توريب) « ةبطرق ةدايس رصع ؛ يسلدنألا بدألا خيرات 5١.
 ددعلا . ١١ دلجملا , ركفلا ملاع ةلجم ؛«مغنلاو عقيالا يف ابوروأ ىلع سلدنألا رثأ» « يرارجلا سابع : رظنا (17)

 ,ماككا 2

 . 141١-188 ص « لوألا دلجملا « ثلاثلا مسقلا « ةريخللا « ماسب نبا : رظنا (14)

 ع



 تاءاطعلاو تابلقتل معلا نسم نورق : سلدنألا عمم همم م هم هم هل هم هم مم هم همم سدس هس سم همم همم مم همم دسم م هم م همس

 قبرح عولضلا نيب هراكذتل يذلا ديغألا اهّلح اضرأ هللا ىقس
 قيرف قابسلل يدنعو قيرف هدنعف نيتقرف يداؤف راصأ

 . رمق تاقلف نهنأك تاريسأ تاماوقلا نم ةيراج ةجلعلا سأر ىلعو ٠ تدوجو تئسحأف

 امك سلدنألا يف حيشوتلا نف روهظ يف اًببس ناك امهيف نئفتلا يف ةغلابملاو ءانغلاو رعشلا عويش نإ

 تاحشوملا يف احوضو رثكأ اهنإف ةحضاو ءانغلاب رعشلا ةلص تناك اذإو « *نودلخ نبا ىري
 ناك نإو « ءانغلا لاكشأ نم ًالكش دعي يذلا رودابورتلا رعش عم اذه يف ناكرتشي امهو « لاجزألاو

 يف تطشن دقو (' "”رودابورتلا يناغأل ةقفارملا ىقيسوملا لوح نييبرغلا نيسرادلا نيب فالتخا كانه
 ةّبصنم ةيادبلا يف نيسرادلا تامامتها تناكو '"'"'رعشلا اذه لوح برغلا يف تاساردلا رضاحلا تقولا

 لّثمي يذلا رعشلا اذه ةغل ةعيبط لوح ةعساولا نييوغللا دوهجل ايلات مهاقيسومو رودايورتلا ةغل ىلع
 لك يف ًريبك اريثأت نأ بدأ وهو « ةينيتاللا نع ةعرفتملا تاغللاب لجسملا يبوروألا بدألا تايادب
 . يبوروألا برغلا

 يفو « ىقيسوملاو ءانغلاب قيثولا امهلاصتا يف ناكرتشي رودابورتلا رعشو تاحشوملا نأ ةقيقحلاو
 املثمو « امهرارسأ ضعب فشك يفو نيطمنلا نيذه ةسارد يف ةريبك اذوهج اولذب نيذلا مه نيوغللا نأ

 ببسب رودابورتلا رعش ناك كلذك "4نييوغللا نيب عساو فالتخا راثم ةيمجعألا تاجرخلا تناك

 . فورعم ينمز بيترتل اهعوضخ مدعو « اهنامزأ دعابتو « هتلقن يتلا تاطوطخملا نيب توافتلا

 وه امل ةلثامم برغملا يف مويلا ىتح اهيلع ظفاحملا ةيسلدنألا ىقيسوملا نأ يرارجلا سابع ىريو

 اسنرف بونجو ةيلقصو اينابسإك نيملسملاب كاكتحا اهل ناك يتلا ةيبوروألا ميلاقألا ضعب يف دوجوم

 وأ ريوطتلل ةلواحم نود ةيبعشلا اهاقيسومب تظفتحا يتلاو « نانويلا دالبو ايلاطيا بونجو اكيسروكو

 ("9يلاغتربلا ودافلاو ينابسإلا وكنمالفلا ءانغ تبثي ام دح ىلع حمالملا رّيغت دق يتلا تاليدعتلا لاخدإ

 . 087 ص . ةمدقم , نودلخ نبا : رظنا ("6)

 151314لثآر 11883441110582 'آرهع ءقصكمتك لعلو '!هطقلمال, [ضمأأاانأم 2” ءقااتلأم (0ءءااهتتن', "101058, 1979 ا رظنا فذ

 2 ةيبنجألا ةفاقثلا ةلجم .اهدعبامو ٠١5١ ص٠. رودابورتلا رعش وأ يسودرفلا بحلا 2 ةمعطلا داوج حلاص : رظنا (50

 ةيبنجألا ثاحبألاو بتكلا ءامسأب ةليوط ةمئاق بتاكلا دروأ دقو ؛ م1984 « دادغب « يناثلا ددعلا « ةنماثلا ةنسلا
 .1١١-١١1؟ ص رظنا . هثحب ليذ يف عوضوملا لوح

 باب يف ١8 ص ماقال , دادغب ؛ ةينابسإلا ةيسلدنألا ثادرفملاب ةطلتخملا تاحشوملا 3 مولس دواد : رظنا (0)

 . «ةطلتخملا تاجرخلا تادرفم يف قطنلا فالتخا» هناونع
 ١١7 دلجملا : ركفلا ملاع ةلجم , «عاقيالاو مغنلا لاجم يف ابوروا ىلع سلدنألا رثأ»« يرارجلا سابع : رظنا (19)

 .ماو١6 2,65 ص ١ ددع
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 كور كام داعم ال اذ راسم د باقات ةقااسماد هوا دل اس جوت راو هع دج 1 5 رودابورتلارعشو يسلدنألا رعشلا

 يتلاو ةيبوروألا تاغللا ىلإ تلقتنا يتلا ةيقيس ةيقيسوملا تاحلطصملاو تالآلا ءامسأب ةمئاق يرارجلا درويو

 . " '”برغلا يف تقرر ةيبرعلا ىقيسوملا ريثأت ىلع كش ىندأ نودب اهؤامسأ لدت

 : رودابورتلا رعشو لاجزألاو تاحشوملا يف لكشلا ل“

 نم فلأتت يتلا ةيدومعلا ةيبرعلا ةديصقلا لكش ىلع اًحضاو اًجورخ لاجزالاو تاحشوملا دعت

 ًالاكشأ فرع يبرعلا رعشلا نأ حيحص « ةديصق لك يف ةدحاو ةيفاقب اهيف رعاشلا مزتليو « نيرطش
 تايعابرلاو تاطمسملا يف ةقباس ةلحرم نم ةدحاولا ةيفاقلا ةدعاق ىلع رعاشلا اهيف جرخي

 ىلإ سايقلاب اريبك (روضح ةلحرم ةيأ يف لكشت مل ةفلتخملا ةيرعشلا لاكشألا هذه نكلو «تاسمخملاو

 امهجورخ نم مغرلا ىلع سلدنألا يف احبصأ دقف لاجزألاو حيشاوتلا امأ , اهتناكمو ةيرعشلا ةديصقلا

 نبا اهنع لوقي امك تاحشوملاف ؛ ةيبدألا ةحاسلا يف اريبك اروضح نالثمي  ةثراوتملا رعشلا دعاوق ىلع

 قشت» : «ةريخذلا» روهشملا هباتك يف اًئيش اهنم نودي نأ ىبأو ةظفاحملا هترظن هيلع تبلغ يذلا ماّسب

 . !١" «بويجلا لب بولقلا تانوصم اهيلع

 نع ىورت يتلا ةصقلا هذه نم نييسلدنألا ىلع هريثأتو تاحشوملا ءانغ ةناكم ىلع لدأ سيلو

 : هتحشوم هتانيق ضعب ىلع ىقلأ دقف هجاب نبا روهشملا يقيسوملاو فوسليفلا
 رج اميأ ليذلا ررج

 : هلوقب اهمتخ املف « كلذل حودمملا برطف

 ركب يبأ العلا ريمأل رصنلا ةيار هللا دقع

 ام نسحأ ام : لاقو « هبايث قشو « هابرطاو : حاص تيولفيت نبأ عمس ن0

 ميكحلا فاخف « بهذلا ىلع الإ هرادل هجاب نبا يشمي ال ةظلغملا ناميألا فلحو « !تمتخ امو تأدب

 171ه تكسو هامل قال لعخ نأب لاك اة اعلا وم

 (”9 (اًئايبأ كلملا ءانس نبا اهيمسي) راودأ ةسمخنو لافقأ ةتس نم رثكألا يف ةحشوملا فلأتتو

 ةيفاقلا نوكت نأ طرتشي هيو « اًئضغ ىمسي ءزج لكو ءازجأ ةينامث ىلإ ادعاصف نيءزج نم لفقلا فلأتيو

 10. 77” ص « قباسلا ردصملا فرك

 . 159 ص .١م.١1ق . ةريخذلا . ماسب نبا 00

 .م8/ص( (م1954 « رداص راد : تريلا« ماب ناننع] قيقحتت + عباسلا دلجيملا + بيطلا مل ٠ يرقملا 02

 ؛((م٠198 .ركفلا راد :ةرهاقلا) «يباكرلا تدوج ققحت «تاحشوملا لمع يف زارطلا راد ءكلملا ءانس نبا 0
 ١١. ص
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 تاءاطعلاو تابلقتلا نم نورق : سلدنألا عم مم م وم همم هم همم هرم همم م هم مم مم م مم همم همم مم هم مم همم همم م هم مممم

 ددعب مزتليو « لافقألا ناصغأ نيب ةيلخاد فاوقب هسفن حاشولا مزلي دقو « لافقألا لك رخاوأ يف ةدحاو
 ةيفاقلاب حاشولا مزتلي « طامسألا نم ةعومجم نم فلأتي هنإف رودلا امأ . لافقألا لك يف ناصغألا
 ءارثلا رصانع نم رصنع عيونتلا اذه دعيو . رودو رود نيب يفاوقلا يف عونيو « دحاولا رودلا يف ةدحاولا
 هنكل « رودو رود نيب ةفلاخم ةيفاق ىلإ ةيفاق نم جورخلا ىلإ حاشولا دمعي ذإ . حشوملا يف يمغنلا
 لك يف طامسألا كلت ددعب مزتليو . راودألا اهنم فلأتت يتلا طامسألا نيب ةيلخاد فاوق ىلإ دمعي

 هيف ةيفقتلا دعاوق نإ لب « ةيفاقلا نم صلختلا ىلإ فدهي نكي مل حشوملا نأ قبس امم حضتيو « راودألا
 : "997 حيشوملا ءانب ةقيرط حضوي تاحشوملا نم لاثم اذهو . ةيدومعلا ةديصقلا دعاوق نم ةبوعص رثكأ

 ابيرقته070

 لفق

 علطم يردص هاوحو نامزلا هنع قاض ردبلا نع رفاس نامج نع كحاض

 طمس دجأام ينفش دجأاممهآ

 طمس دنتم شط اب لعقو يب ماق رود

 طم. دورا للك » قا كلمامل

 رطّقلاو (")ابصلل نادي (؟)هتثبعا رضن رهم اذ ناب وطخ ىنثناو

 دي نع يداؤف ذخ دب كنم يل سيل
 دجأينأريغ دلجيلعدتمل 2 رود

 دهشي يقايتشاو دّهَش نم عركم
 : لفق

 رمخلا ايمح نم نامزلا ايحم نيأ رغشلا كاذلو ناندلا تنبلام
 وزو

 هقفو يدهج تيل رمضم ىوه يب

 5 ني .قباسلا ردصملا « كلملا ءائس نبأ ةرغخإ
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 كن مل كا ا تت م ياا ودا عاد او د دو د مك هدد ع رودابورتلا رصعضشو يسلدنألا رعشلا

 هقفأيداؤفف رهظياملك رود

 هقشع يوادي ال ٌرظنملا كلذ

 : لفت
 يردذعو هرذع نابتسا ىتح قار يرد يكلف ناك فيك يبأب

 اسأيأ نأ ىلإوأ ليبس كيلإ له
 اسّفنوأةرْبع ليلقالإ تبذ رود

 ىسعب ينظ ءاس لوقأ نأ ىسعام

 : لفق
 يربصو يعزج نائع نم اعلاخ يرشتسا انأو ناش لك ىضقناو

 ينع ىهانت ول ١ مولي نم ىلعام
 ينجتلا هنيد مير ح ىوس له رود

 ينغي يب وهو ميهأهيفانا

 : هجرخ

 يركذ ىسنتسو نامزلا لوطيس يردتاس كيلع سيل نايع كتأر دق

 يف اًيساسأ اًطرش سيل (لوألا لفقلا) علطملا نكلو « مات حشوم وهف ؛ علطمب حشوملا اذه ءىدتبي

 نع اًيب اًقالتخخا فلتخي اذه يف وهو « ةرشابم رودلاب أدبيف هنع ينغتسي نأ حاشولا عيطتسي ذإ ؛ حشوملا

 رعشلا رصانع لك هتديصق علطم يف رعاشلا فئكي ذإ « اهئانب يف ساسألا اهيف علطملا دعي يتلا ةديصقلا
 ينلا ٠ ةجرخلاب ىمسي ام وهو « ريخألا لفقلا هدنع ءانبلا لصأف حاشولا امأ , عاقيإو ريوصتو ةغل نم
 يتلا يه اهنأل ؛ ةريخألا تناك نإو ةقباسلا : كلملا ءانس نبا لوقي امك يهف ٠ ةحشوملا لافقأ مهأ دعت

 دجو» دق نوكي ةجرخلا ةغايص ىلإ حاّشولا لّصوت ام اذإف ٠ حشوملا ءانب دنع ريكفتلا اهيلإ قيسي
 اهيلإ عمتسي ةينغأ بلغألا يف نوكت ةجرخلاو « "*6سأرلا هيلع بصنو بنذلا كسمأو ساسألا
 ةملكب ةقوبسم نوكت نأ بلغيو خلإ . . . مالغ وأ ةيراج نانسل ىلع نم اهريعتسيو « اهب بجعيف حاشولا

 ىلع زكري حاّشولا نأ حضاوو . خلإ . .. دشنأ وأ , تينغ وأ تّدغ وأ ىنغ : لثم ءانغلا ىلع لدت

 نييزت وهو نييزتلاو ةشكرزلاو ةفرخزلا نم لاكشأ ىلإ دمعيف « هتحشوم يف ىلوألا ةجردلاب لكشلا

 . 13" ست قباسلا ردصملا ("5)
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 تاءاطعلاو تابلقتلا نم نورق : سئدنألا نلت ند اك كاك د رمد عباو 2 ناو م دنع احد ج23 493ه: غطاط مرو د2 هج را

 قرط دقف نومضملا امأو « لكشلا يف اديدجت تاحشوملا دعتو « ةحشوملا يف نازوألا ىلع بحسني

 بلغ نإو خلإ ... فوصتو دهزو ءاجهو لزغو حدم نم ءارعشلا اهقرط يتلا ضارغألا نوحاّشولا
 ثيح نم اًحضاو حشوملاو لجزلا نيب هباشتلا ودبيو . وهللاو لزغلاو ةعيبطلا فصو تاحشوملا ىلع
 نبا ناويد يف ةريثك ةلثمأ كانهو « ةبكرم ال ةدرفم لافقألا يتأت نأ لاجزألا يف معألاك ناك نإو « ءانبلا
 وه لجزلاو حشوملا نيب يسيئرلا قرفلاو « ةدرفم لافقألا ةيقبب ءاجو اًبكرم لوألا لفقلاب اهيف ءاج نامزق
 ةيسلدنألا ةيماعلاب يتأتو ةيرعم يتأت يتلا (ريخألا لفقلا) ةجرخلا ءانثتسإب ةحيصف ةيبرع حشوملا ةغل نأ
 . ةيمجعألاب وأ

 مالكلا يف نحللا سيل» '" "سلدنألا يف نيلاجزلا مامإ نامزق نبا لوقي « ةيماعلاب هلكف لجزلا امأو
 ريثكب رثكأ لجزلا يف لافقألا ددع نأ ظحاليو «لجزلا يف بارعالا نم عبقأب عشوملا وأ ديصقلا برعملا
 يلاتلا لجزلا يف اهددع نإف 5.5 نيب بلغألا يف حشوملا لافقأ ددع حوارتي امنيبف ؛ حشوملا يف اهنم

 ةايح نم لجزلا برق حشوملاو لجزلا نيب فالتخالا هجوأ نيب نمو . ًالفق رشع ةسمخن ىلإ لصي
 ننفتيف « ريزولا وأ يلاولا وأ ةفيلخلا وأ ريمألل نوكي ام اًبلاغ ًالثم حدملا حشوم يف باطخلاف «ةماعلا

 2 هفطع ردتسيل باحسلاو رحبلاب ههيبشتو حودمملا مرك ريوصت يف « رعاشلا لعفي املثم 2 حاشولا

 « هتيب ةرجأ محف وأ تيز وأ قيقد ىلع لصحيل هحودمم لاجزلا يدجتسي دق امئيب « هاياطع بسكيو

 . ةيناث ةقبط نم هحودمم نوكي دق امنإو « نيطالسلاو ءارمألا حدمي نكي مل لاجزلا نأ اذه ينعي الو

 « نيسرادلا نيب اريبك الدج تراثأ يتلا تاعوضوملا نم لاجزألاو تاحشوملا يف نزولا دعيو

 هسسأ عضو امك يبرعلا ضورعلا وه اهضورع نأ ىلإ مهضعب بهذ دقف « ةصاخب مهنم نيقرشتسملاو
 هلمعتسا يذلا يسنامورلا عونلا نم هنأ ىلإ بهذ نم مهنمو « هديدع تارورض عم دمحأ نب ليلخلا

 ىلإ نامزق نبا ناويد ققحم يتنيروك .ف بهلذيو )2 مهتاغل فالتخا ىلع ةيريبيألا ةريزجلا هبش ءارعش

 ةدودمملا عطاقملا بوانت ىلع موقي ال اهيف عاقيإلا نأ ديب لصألا ةيبرع» ""”لاجزألا ضورع نأ

 . ةربنلاب دملا تلدبتسا دق ةيسلدنألا

 .7” ص ء(م «ةفاقثلل يبرعلا ينابسإلا دهعملا :ديردم) (يتئيروك وكيريدف قيقحت « ناويدلا ٠ نامرق نبا ()

 ةديدج تاحارتقاو تاكاردتسا هناونع قاروأ ةلجم يف ثحب هسفن فلؤمللو « " ص « ةمدقم . قباسلا ردصملا 00

 مل يليلخلا ضورعلل يلحم ليدعت» هنا لاجزألاو تاحشوملا ضورع نع هيف لوقي نامزق نبا ناويد شماه ىلع
 كلذو ةجهللا كلت دعاوق تناك ذإ « ةرم ريغ مهككشو نيققحملا ريح يذلا رمألا . نآلا ىلإ هتازيم حضتت

 . ةيسلدنألا ةئيبلا يف داشنالا ةقيرطو ةغللا روطت نع اهمظعم يف ةجتان

 لح



 مل هند طع كوابل ساطع نوما تك اا تك رودابورتلا رعشو يسلدنألا رعشلا

 «لجزلاو حشوملا ءانب نيبو هئانب نيب ريبك هباشت نيقرشتسملا ضعب ظحال دقف رودابورتلا رعش امأ

 ةيفاقلا نأ ىريو ٠ يبرعلا ريثأتلا ضفري امهدحأ : نيهاجتا يف عوضوملا اذه يف تاساردلا تراسو

 معزيو « هل ادادتما رودابورتلا رعش دع يذلا ينيتاللا رعشلا يف ةلثمأ اهل لافقألا يف ةدحاولا

 ىلع قباس ةرركتملا ةيفاقلا هذه لثم نمضتي يذلا ينيتاللا رعشلا ةلثمأ نأب يلاغتربلا ابال ثيبجيردور

 جذامنلا ةيمدقأب لاقو معزلا اذه لثم "0لاديب ينابسإلا قرشتسملا ضقن دقو « نامزق نبا لاجزأ

 ىلع جسن دق ةرامن نبا نأب كشيالو « هقبس يذلا لاجزلا ةرامن نباب ديشي هسفن نامزق نبا نأل ؛ ةيبرعلا

 تقوب قباس حشوملا نأ فورعملا نمو « لجزلا نف يف ةدايرلا هيلإ بسنت ال ذإ « هل قباس جذومن لاونم

 دهع يف ه15١ يلاوح شاع يذلا يربقلا يفاعم نب مدقم ىلإ هيف ةدايرلا بسنت ذإ لجزلا ىلع ليوط
 نم الإ مهفي ال  رودابورتلا رعش ديدجلا رعشلا اذه نأ ىري يذلا وه رخآلا هاجتالاو . هللا دبع ريمألا

 رثكأ يأرلا اذه ىلإ ليميو نيماضملا يفو لاكشألا يف لاجزألاو تاحشوملا نيبو هنيب ةنراقملا لالخ

 رثكأ ةيبرغلا ةيرظنلا ىلإ ليمي امنيب ةيمالسإلا ةيبرعلا تاساردلا يف نيصصختملا نيقرشتسملا

 . ةينامورلاو ةيئتاللا تاساردلا يف نيصصختملا

 عونلا اذه نأ اذه نم بجعألاو» : ©" ؟”رودابورتلا رعشو لجزلا نيب هباشتلا اذه نع لاسنثورب لوقي

 يبوروألا برغلا يف ركبم تقو ذنم كلذك رشتنا ةعرصملا هعطقو هصئاصخب [لجزلا ينعي : لوقأأ يرعشلا

 يسلدنألا يبرعلا يماعلا رعشلا ءانب نيب ةبارق دوجو ىلع لدي ءيش لك نإ لاقي نأ نم لقأ الو , هسفن '

 قود عساتلا مويج لثم «رودابورتلا» مساب نيفورعملا نيحادملل ةبوسنملا كودجنلو سناقورب دئاصق ضعبو

 . «وربكرام لثم وأ ايناتيكأ

 : رودايورتلا رعشو لاجزألاو تاحشوملا يف نومضملا - 5

 نيماضملا ضعب يف اًحضاو اهباشت ةصاخب يسلدنألا رعشللو امومع يبرعلا رعشلل سرادلا ظحالي
 0 4 ا نكت فل 1 ندع

 رعش نم هقبس امع ةحضاو ةروصب رودابورتلا رعش قرتفيو « رودابورتلا رعش يفو انرعش يف درت يتلا
 نأل ؛ هنومضم يفو « ةيئيتاللا نع ةعرفتملا ةجهللاب نودم وهف هتغل يف : نيرمأ يف ةينيتاللاب بوتكم

 «صلاخ يويند يئانغ رعش وهف رودابورتلا رعش امأ « اصلاخ اًينيد اًيسنك ًارعش ناك هيلع قباسلا رعشلا

 41401017 مزم4لم "1 ومهطنه ىيامطقم ءداعع اذ (ءامالعمتنلهل 1 ءا باتك يف كلذ ليصافت رظنا فوكو

 اعلفس'' ههاعمعتمم' ىلتداول 110. 128060 . 54ةلمتق 1971, م. 62-6

 "طوعوتو ةمطع رب مدعفام ظنعمموف" م- ره عرضوملا اذه لوح عسوا اليصفت هيف دروي رخخأ باتك هسفن فلؤمللو
 1هععزوممو خيقاتنقا 1810. 190 1304 3.

 ]71 2101/1871م 8., “له ©1؟الأمهعأمص ةعهطو هد كومه", 2.24. 4
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 تاءاطعلاو تابلقتلا نم نورفق :؛ سئدنألا داب وحاجات تجد عاطاطاعو تاكل عام هادا نال عام ادعاء جو ا ماع اع اه دع جان هد

 ٠ كلذ رس نع ثحبلا ىلإ نيسرادلا رودابورتلا رعشو ينيتاللا نيرعشلا نيب زيامتلا اذه عفد دقو

 رثكأ ةعيبطلا فصوو لزغلا ناك يذلا برعلا مهناريج رعشب رودابورتلا ءارعش رثأت ىلإ لكين صلخو
 .'*'”ههراعشأ يف اذورو تاعوضوملا

 . نيرعشلا نيب هباشتلا هجوأ اهيف رهظت يسلدنألا رعشلا نمو رودابورتلا رعش نم ةلثمأ ايلات دروأسو

 :«417 رودابورتلا ءارعش دحأ يورانيج لوقي
 طعم مودعماه م 8 1 عدتطأعب

 ل1131 106 13 80 ةل01 ]* ةقتب

 (لان 'ةمع 1310 (نانع (لا1* عد 11ةكوانعد 5221

 طرد كعطتطأمنت, 1061 01 ةس آمال 15ه

 : اهتمجرتو

 ؛ اًعئار اًبح اهبحأ انأف « زتهأو شعترأ اهل

 يف لامجلا يف لاثم اهل قلخي مل هنأ نظأو
 . مدآ انديس ةلالس

 : 1 هتبيبح نع نودي نبا لوقيو

 اًئيط ىرولا ءاشنإ رّدقو اًكسم هأشنأ هللا نأك كلم بيبر

 اًئيسحتو اًعادبإ ربتلا عصان نم هجوتو اضحم اًقرو هغاص وأ

 تقلخ دق نوديز نبأ ةبيبح «ةدألو» نإف لامجلا يف لاثم اهل قلخي مل يورانيج ةبوبحم نأ املثمف

 . صلاخلا كسملا نم تقلخ دق ةدآلو نإف نيط نم اوقلخ دق رشبلا ناك اذإف ؛ رشبلا لكل ارياغم اًقلخ

 عئثمي نأ امئاد لواحي ةيلزغلا ةديصقلا يف ةسيئرلا صوخشلا نم يبرعلا رعشلا يف «بيقرلاو)

 رعاش (م15١١- )1١1/1 عساتلا مويج هيمسي ام وهو امهبقاري نأ وأ بوبحملا ىلإ بحملا لوصو

 0 لوقي 8360300: : لوألا رودابورتلا
 00م مهتعمم, دما مانعؤع 2211036 نا1* عم 00 طت' عالتعأ

 10 201ا135 نان ' هن 2021035 ةلانع أن

 مل 1.7772, له ممعواه ع ةستطمو اهلمم لعا طاعاصعم”, 28و. ةل-ف فق ةلاتق 1 1.0064. 20

 ملضلا 1. 28855, 'ةساطمامعرن هأ 1عمطهلمجنع طوماسو", 8كتمطسعو اندلع, طععفق, 1971, م. 20(

 .45١ص». (م66 « رصم ةضهن راد : ةرهاقلا) ؛ ميظعلا دبع يلع قيقحت « ناويدلا ء« نوديز نبا (0)

 ةلضلا 1. 22855, 4دهاطماوعين هق '؟عمطق لانا, م12 0(

 قا



 د 1 ت5 اد 2 نت ب وم ف 20ج تما هديك كد تام اب قابم ع مك كن هوم + رودابورتلا رعشو يسلدنألارعشلا

 (ل11 1112 001338 ' ع5 ك1قهتتث302 06 505 عمل 200:5 حصتعأ

 لمألا ةبيخب باصأ نأ الإ كلمأ ال : يباحصاي

 . اهسارح نم يلإ تكش ةديس نإف « هارأو هتعمس يذلا ربخلا هاجت

 : ىلإ ءابقرلا فّيصو (؟؛!”بيقرلا نع هيف ثدحت اًباب «ةمامحلا قوط» يف مزح نبا درفأ دقو

 راهظإ ىلع امزعو « بوبحملاو بحملا هيف عمتجا ناكم يف دمغنم ريغ 2 سولجلاب لقثم بيقر 5١

 . ثيدحلاب دارفنالاو امهدوجوب حوبلاو امهرس نم ءيش

 ةقيقح يرقتسي نأ ديري وهف « اًئيش امهبهذم نم سجوتو « فرطب امهرمأ نم سحأ دق بيقر مث -؟
 .كلذ

 ةصرفلا زاهتنا ناقشاعلا لواحي كلذلف بوبحملاو بحملا نيب ةقالعلا دسفي نأ ىلإ دصقي يشاولاو
 : لفغي وأ يشاولا وفغي امدنع

 : (4* ةرهتشملا «هينونلا» هتديصق يف لاصولا مايأ (ركذتسم نوديز نبا لوفي

 انيشاو نافجأ نم صعدق دعسلاو انثلاث لصولاو تبن ملاننأك
 انيشفي حبصلا ناسل داكي ىتح انمتكي ءاملظلا رطاخ يف نارس

 [18]غ6 هد لذع 705 ع3ق2001, 6 705 تةقاغأب

 15 دمزنو طع عئوصم 10113 نانأ 2019 (016أب
 مان ؟؟متععت !2ءعاتنا3 عققلو قانع 20 0688 2011 506م

 : ينوقدصت الأ شحافلا أطخلا نمو « اًحصان « ءابقرلا اهيأ « مكل لرقأ
 . ام تقو يف مائيال اسراح دجت ال داكت

 يف درو ؟؟ هب رثأتسيو بوبحملاب درفنيل نيبحملا نيب عطقلل ىعسي شاو يناثلاو , طقف نيياحتملا

 .١1591"7ضص ءما٠6 « ةيبرعلا ةسسؤملا « سابع ناسحإ قيقحت « مزح نبا لئاسر « مزح نبا (45)
 . 16ص , ناويدلا « نوديز نبا (56)

 ه ١7/94117١ ص . لئاسرلا مزح نبا فدل
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 تاءاطعلاو تابلقتلا نم نورق : سلدنألا نادال اذ فمن ند فن دال د و نط داو جلع نسل 5-3322 يو غاود 2ع 2

 نبال «ةمامحلا قوط» ةلاسر باوبأ نم بابب انركذي عطقم « رودايورتلا ءارعش دحأ « ىور انيج ةديصق

 يذلا هبحاص دايز نب رامع يرسلا يبأ ةصق مزح نبا يوري هيفو ؛ مونلا يف بحأ نم باب وهو « مزح
 لغشت نأ ميظعلا أطخلا نم» : 249 هل لاقو 2 مزح نبا هبتاع دقو اهب ماهو ةيراج همون يف ىأر هنأ هربخأ

 :[مزح نبا) تلق ٠ هللاو ال : لاق ؟ يه نم ملعت له , دجوي ال مودعمب كمهو قلعتو ؛ ةقيقح ريغب كسفن

 . «ايندلا يف وه الو , قلخ الو , طق هرت مل نم بحت ذإ , ةريصبلا باصم ؛ يأرلا ُلْيَقَل كنإ

 : يورانيج لوقي
 ثملع 201 13 ا/1 ءأ ةتت 18 1051[

 متع 2011 2316 016( دق 2012 165 101

 نق دما 18 7تإل, 56 لم ' هن 01

 210. 121 م1اغ اتق وات

 ةدشب اهبحأو « طق يتايح يف اهرأ مل

 مح اًفققوم يهاجت فقت ملو

 اهارأ ال نيحو « يقحب ءىطخت ملو

 . ماري ام ىلع يرومأ ريست

 (هل دايقنالاو بوبحملا ةعاط» رودابورتلا رعشو يبرعلا رعشلا يف اهددرت رثكي يتلا يناعملا نمو

 : (48) ةروهشم تايبأ ىنعملا اذه لوح ديشرلا نوراه ةفيلخلل بستو

 ناكم لكب يبلق نم نللحو ينانع تاسنآلا ثالثلا كلم

 ينايصع يف نهو نهعيطأو اهلك ةيربلا ينعواطت يلام

 يناطلس نم ٌرعأ نيوق هبو ىوهلا ناطلس نأ الإ كاذام

 اموي بهذ دقو « هيراوجب ًالزغتم (ه5١1 )١05 يضبرلا مكحلا ريمألا لوقي سلدنألا يفو

 : ؟؟9 لاقف نهنع ربصي ال ناكو هنع نضرعأو هيلع نيبأف « نهيلع لوخدلل

 . 1١١6-١١5 ص « قباسلا ردصملا (50)
 « (م1949 « فيلأتلاو ةمجرتلا ةنجل : ةرهاقلا) « هقافر نيمأ دمحأ قيقحت ؛« ٠ جا“ ديرفلا دقعلا « هبر دبع نبا (8)

 . أ ص

 « ةفاقثلا راد : توريب) « لاسنفورب يقبل. | .و نالوك , س . ج قيقحت ٠ 1 جا برغملا ناييلأ ؛ يراذع نبأ 2(

 . 04-86 ص ء(م18
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 د د 22 مو د رد طال يعج رع ناططالا» هاو يد لقد جك و لك نا رودابورتلارعشو يسسلدنألا رعشلا

 ينارجه نعمزأ دقو ينع نضرعأ نابثك قوف تسام نابلا نم بضق
 ينايمه نهنم الخ ىتح نايصعلا ىلع نمزتعاف نهقحب نهتدشان
 يناع قثوم ريسأ لذ بحلا يف هتميزع تلذ نم كلم يننكلم

 يناطلسو يّزع ىوهلا يف يننبصغ يندب نم حورلا تابصتغمب يل نم

 نم ضبرلا لهأب عقوأ يذلا هسفن وه « نهل للذتيو « يراوجلل عضخي يذلا مكحلا نأ بيرغلاو
 يتلا هتديصق يف كلذ روصو « هفئعو هتوربجو هتوف اهيف ترهظ يتلا )2 ةرهتشملا ةعقولا ةبطرق

 ا 0

 يف لوقي « ًاللذتم افيعض )2 ةدارإلا بولسم يراوجلا مامأ ادب هتعاجشب ىنغت يذلا مكحلا نكل

 :' ”كلذ (01) رك

 اكيلمكاذ لبق ناكدقلو  اًكولممهبح طرف نملظ

 اكيشو اًمامح يندياذاعبو 2 املظ ديز ىوهلا ىكش وأ ىكب نإ
 اكيرتديعصلا ىلع اماهتسم حابصرصقلا رذآج هتكرت
 اكيرأ ريرحلا يضتري الوهو 22 برت قوف اعضاو دخلا لمجي
 اكولمم ىوهلا يف ناك اذإ رحلل للذتلا نسحي اذكه

 2 اًئسح هاري لب 2 بوبحملل للذتلا يف اسأب ىري ال وهو 2 اكلم ناك نأ دعب اًكولمم حبصأ ريمآلاف

 : "19 لوقي ثيح « رودابورتلا رعاش هركذي
 ل3110 5618 تاتتاق طوتت طعط 15

 © هلا ةقتمتأل, 51 202 8*1 8عا3قر

 12غ 315 ةواتوسلتق 6 315 5

5 11011656 

 ا( م12 ةعا5و 0'ةنععإ5و ل5

) 

 . 0١-71 ص ؛ قياسلا ردصملا (00)
 1 ه44.٠١ ص 9 سنؤم نيسح قيقحت 9 جو ءاريسلا ةليجلا ؛ رابالا نبا ها(

 ملضجإ ع, 'ممطع لمست آلم معاأر" م18. 25
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 تاءاطعلاو تابلقثلا نم نورق : سلدنألا همم هلم مممم همم م ممم هم مم هق ممم همم معمم همم مم هم مم ممم ممم م همس

 نكي ملام بحلا ةمعنب ريدج لجر نم كانه سيل

 ضرعي اميف لوقلا لصفو «ةمامحلا قوط» يف ةديدع تاحفصب ةعاطلا باب مزح نبا صخ دقو
 . *؟”ةفيرطلا تاياكحلا ضعب دروأو مهتابوبحمل للذت نم نيبحملل

 حصي الف « ةقداصلا بحلا تامالع نم نامتكلا نأل ؛ رسلا نامتكو ةعاطلا نيب يوراينج عمج دقو

 : *!8لوقي « مهترثرث يف رصقلا مدخ لثم بحملا نوكي نأ
 (06ءلتعدكو لعن ماةماقت

 ل 220135 ععاتق, ن1 701 ةنطقتن,

 آل ممتع آكل 0116 5022132 8

03165 193182 

 8 006. 5 عزوأ ءد تمر 06 مةقاقتت

111 

 « ةديمحلا لاعفألا لعف ىلع رداق نوكي نأ هيلعو « نيريثكلل ةعاطلا رهظي نأ بحملا ىلع بجي

 . طالبلا يف مدخلاك ثدحتتي الف هرذح ذخأي نأو

 ةروصب تأشن « ةماع ةيناسنإ نيماضم اهنإ نولوقي ةينيتاللاو ةينامورلا تاساردلا يف نيصصختملا

 مل | بادآلا يف ةلقتسم

 يتلا تاساردلا ضعب نإف رودابورتلا رعشو انرعش نيب هباشتلا هجوأ ىلع انركر ىضم اميف انك اذإو

 . نيرعشلا نيذه نيب فالتخالا هجوأ ىلع ركرت تأدب اًعيدح تردص

 : ناونعب اًنحب رديح وبأ ريرج بتك دقف
 “ 1ع 1ةعاع هك 38[ءامجط منعت فكم طاصءعم طع 8ك ةمطقطفغ ةمل طع ظوعاوت طعم ءوعدل

 آلا“

 م ٠ ٠ ٠
- ٠ 

 ىلع بلغ حرملا نأ ىلع هيف زكريو « رودابورتلا رعشو تاحشوملا رعش نيب ةلصلا هيف دعبتسي

 ةضهن وأ « ةيسنامورلا روهظ لبق ةيسنامور ةكرح هنأ ىريو 2 هل امزالم نوكي داكيو « رودابورتلا رعش

  00اج لئاسرلا « مزج نبا ٠ص "١57.١69 .
 (ه8) 2 )3--1 1313135 001

 ) )60ص« (م١61 « ةفاقثلا ةرازو : قشمد) «؛ خيراتلا ربع ةيئابسإلا ةيبرعلا ةفاقثلا يف : انثحب رلظنا 3006 .
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 هدب هوقو فاو مد ننال نوع دة د33 5-ما د اف دا رودابورتلا رعشو يسلدنألارعشلا

 مويج نإ لوقيو « حرملاو ةداعسلا نع ثحبلا وه رودابورتلا رعاش ماهلإ ردصمف « ةضهنلا روهظ لبق

 دجن نيح يف « كلذب ةبوبحملا هبشي ملو رورعزلا رجشب بحلا هّبش دق رودابورت رعاش لوأ وه عساتلا

 نوهبشي مهدجن لب « رورعزلا رجش ناصغأب هوهبشي مل مهنكلو بحلا نع نوثدحتي برعلا ءارعشلا نأ

 نيبو « باوصلا نيبو أطخلا نيب قيرفتلا وربكرام لواح امدنعو . نازلا دوعب وأ « نابلا نصغب ةبوبحملا

 رجشب ةبذاكلا دوعولا هّبش نيح يف حافتلا رجشب ةقداصلا دوعرلا هّبش ةبذاكلا دوعولاو ةقداصلا دوعولا

 يف تاهيبشتلا هذه لثم دجن ال اننإ لوقيو . هل رمث ال يذلا رجشلا نم ناعون امهو نازلاو فاصفصلا

 مهسفنأ ءارعشلا ةئيب اهردصم رودابورتلا رعش يف تاراعتسالا نأب لوقلا ىلإ صلو « يسلدنألا رعشلا

 . *7يقرشملا يبرعلا رعشلا نيسلدنألا رعش ردصم ناك امنيب

 اولاق نيذلا كئلوأ نم ىتح دحأ معزي مل هنأ ىلع ءادتبا ديكأتلا نم دبال قباسلا حرطلا ةشقانملو

 ةقباطم ةصاخب يسلدنألا رعشلاو برعلا رعش قباطي رعش هنأب رودابورتلا رعش لصأل ةيبرعلا ةيرظنلاب
 نيبت « اهديكأت ةداعإل ةجاح الو اًقباس اهانركذ يتلا نيماضملا ضعب يفو ءائبلا يف ةهباشملا نكلو «ةمات

 نم حبصأ دقلو . نييسلدنألا رعشب رودابورتلا رعش رثأتو « نيرعشلا نيب ةلصلا كشلل ًالاجم عدي ال امب
 يف ةسيئرلا تاعوضوملا نم نوجملاو وهللا حرملاو « ةايحلا ىلع لابقالا نأ ىلع ديكأتلا لوقلا روركم

 هلعج فيكف نييسلدنألا رعش جذامن نم ريثك ىلع بلغي ثبعلاو حرملا نوكي داكيو « يسلدنألا رعشلا
 . يردأ تسل « رودابورتلا رعشب اصتخم ارمأ رديح وبأ ريرج

 1 جل ل 7 ا ب هس 1 سا ع سس و سب ص بس بروج د سس د تسلا

 ل. مات 1143510131 0 01111515, 'هعماه طماع هكاعم” 180. !4ةللعل, 1991, م.11- 2(

 للا



 تاءاطعلاو تابلقتلا نم نورق : سلدنألا 0-2-2-2 02-2 222 00-0 هم م ناعم ل م ل ع ع ع

 نامزق نبا ناويد نم لجز
 (مهوو ) 548١

 علطملا-ل وألا لفقلا فلخاو ندعو يبح

 نينصغ نم انه فلأتي صنا ول رضي نك شاو

 لافقألا ةيقب فالخب يدص يف حشرفتي عد لوألا رودلا

 دحاو نصغ نم فلأتت ىتلا يدخل قرق لخيو

 يدنع قشع نود قبي سيل

 يناثلا لفقلا فلغا بلق هنمالا

 ديج كيجي ام يب لمعا يناثلا رودلا

 ديدعت نسحلا ىلع سيلف

 ديكنتل ديكنت ندزو

 ثلاثلا لفقلا 2ففطو يرجه يف يغطاو

 يمأو دلول متشاو

 يمف يف يمالك رسكأو
 مرا كظيغ اج اذو

 فتناو ارقشلا يذ يف كدي

 يدجو ىلع ل تفلح

 يدصب قلقت يل لقف
 يدنع تنك هللاب قدصا
 فلحتو رتئشت نا لبق

 قشاعل لبقي سيل نيمي
 ؟قداص لق « كل فلحي نم

 قراس يشمي نك هللاب سيل

 فحصم طبا تحتو الإ

 نايبص ىرت امك نحن
 ةا/



 عام جس داس ع هس ع سا ماع ماع هع ماع هب م تاسع داع د مح هع هج عم هع ها ع اع تا ع تاع ع ا م ع رودابورتلارعشو يسشلدنألا رعشلا

 نالذحو هيت تم نقلخ

 ناه حمالملا نشع نمو

 فئحالا رابل نب ناك ول

 مولعم لضف نم امف
 موسقم حدملا يف هلامو

 مومهم مادق سلاج ذإ
 فشكي ةعاس نم مهف

 رظنملا نسح سانلا متا

 ركس لك نم ىلحأو

 ربنعب فلغتي مل (نم)

 بفلغم عجريو ركني
 ىمعألا هاري دجمف

 أملا نم ىدنا فكو

 اماو اما نيب ريحن

 فك وأ وه باحس اما

 دنع ايندلا ىنم سيل

 ودشي أريقف الإ

 دي داولا يف لخدا ول
 فجوا داو ماعلا اذ هللاب

 ؟ماع اذإ ليسلا نف شأ

 مظعأ لعف نم لاعفأ

 مدهيو فشكي ليسلا نإ
 فقسيو ينبي اذو

 كدعن « الاومأ ديزو

 كدح تلدب قمرو
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 فحصم برلقم نكلو
 دعسي ىرقملا كاذ ىأر نم

 دمحماي ؛ نامزق نباي
 ديلا قلطم كادف حبصأ

 فتكم كنامرح تابو

 لياعف نم كل يرديامو
 لياقم نع كف هنسل
 نياضتلا يف كدشل
 فلكم اًئيش سيلو
 راعلا مكضغاب دقفي ال

 راكم ضبق لزينو

 راف قحبل طق طل

 فر نم لجر تلف دقو

 ع



 موس هم مس هم هس همس هم هم م مم همم هس مم هم هس همم ممم هم سم هس م همم همم م همم هع مم دعس رودابورتلا رعضشو يسلدنألا رعشلا

 11سسءقطسضست (1130-1194)

 وعول اند عنك لع لععإزلا متع (علطملا) ل وألا لفقلا
 لهن عن لع ما 21 0" هناك 86,

 لهزت ان ل" ةتل0ت 21 06 7

 لان ' دقق 10 انتمطهأ2 هال لات

 50 طع لوألا رودلا

 110 531 ءاد 01131 عانت 53.12 11 1:

 110 وال 31682635 211

 110 511 05/)65158 الأ ةانأ 1178 يناثلا لفقلا

:210 211656 .12 .811120 

 ©0106 مهل 551 1انإل لع هتنعان7 1 يناثلا رودلا

5061*112 21168 

 210 531 01013.12 ةانإل 620001,

 211 1301.52 ؟؟ةآطبرقز ه1 20 120 لئا

 761 مقانع 120 10165 10 015 17

101111001 

 8 م0 ل'0 م1عاض 1113 50112,

 2عءعءودمط 1[ةككوتنا

 113131007 5119 ع اننعاللا لانك

 1[ ناد 20 533 10285 0312 5 2118 للك

 13قعاعع نايعتتتمم هل طحتعات ةلطأكو

18 20.111 581 08 

 مق 2 امعق هت ةأءاط 20( عانعأأكو

2810 51 ,2013 3( 1135 

 ملطمأ عان ' 31 1ءان, 120 5831 01015 "65,

 01 * ةصع 00 18 ا/1, 51 0 ةزانأ 15|
 للا 165 نان6ءا10 013858 81 0106.12 765,

+210 1,611 111120 

 00 ,ةلثع 2011 36 11011311 111 1 5

05810 12011 01135[ 

 مرتع 00 13 7/1 عا هنت 12 105(
 متع 20 12: ةنع لونا هك 20 20,20 165 1011

 013301 201 19 71قن طع طترعات 06701:

 110.123 م1612 ان زا



 تاءاطعلاو تابلقتلا نم نورق ؛ سلدنألا 0020-2-2 ممل ل ع حاس مام مع ع مس نام ع

 0010 *1 ه2 531 ع62501 ءأ طعال 2201

.80 1315 0116 5 

 016 10.121 اقل 6أ12 21 21007

 آ3إل 7615

 نعل انةن6265 0ع] هزعات 6قأنإل

 13 مات عامنا

 باتك نم
 خادس 1. طععوور 'فساطم10 عون 04 10152001 ]زن 20عءاتتن”"

 ل1 مطانت قط آنم17. 2ععوك 1

 باتك نمو
 15ةقتع] آ1هرطقل 067 06 13 ءانتعقأق, "آس05 20850125 5

”11020015 

.79 101053” 

 '110انطةلمادع آرؤناتع 20 انتل

 ه.أ



 ا دقت الس دج نار نال ثراء كا اسجل يي يابا تس دج درا عاد دي اع هاك او ع هل رودايورتلارعشو يسلدنألا رعشلا

 عجارملاو رداصملا

 : ثلاثنوغ لخنا « ايثنلاب

 راد : ةرهاقلا « ىلوألا ةعبطلا « سنؤم نيسح ةينابسإلا نع هلقن ؟ يسلدنألا ركفلا خيرات

 . م16 « ةيرصملا ةضهنلا ةبتكم

 : ميرم « يدادغبلا

 .ماوم1 مه « ةماهت : ةدج « ىلوألا ةعبطلا «رودابورتلا ءارعش

 : حلاص دمحم « قادنبلا

 . م1989 « ةديدجلا قافآلا راد : توريب « سلدنألا ءارعش ريمأ : لازغلا مكحلا نب ىبحي

 : سابع « يرارجلا

 ,(م1961) ١ عع ١١ جم  ركفلا ملاع ةلجم 3 عاقيالاو مغنلا يف ابوروأ ىلع سلدنألا رثأ

 . 6١ ص

 : لو « تنارويد

 ةعماج : ةرهاقلا « ةعبارلا ةعبطلا ٠ خآو . . . دومحم بيجن يكز ةمجرت ؛ ةراضحلا ةصق

 . ما 91/5 « ةيبرعلا لودلا

 : دواد ء مولس

 . م1941 « دادغب « ةينابسإلا ةيسلدنألا تادرفملاب ةطلتخملا تاحشوملا

 : ديفم دمحم « يشابوشلا

 . م1954 « فراعملا راد : ةرهاقلا ؛ ابوروأ ىلإ يبرعلا بدألا ةلحر

 : داوج حلاص ؛ ةمعطلا

 « (م198١) 8 س . ١ ع « ةيبنجالا ةفاقثلا ةلجم « رودابورتلا رعش « وأ ٠ يسودرفلا بحلا

 . 1١١-1١4 ص ص

 ةه.؟



 تاءاطعلاو تابلفقتلا نم نورق : سلدنألا 2 اا 0000000056

 : ناسحإ « سابع

 .ما١14 « ةفاقثلا راد : توريب « ةبطرق ةدايس رصع : يسلدنألا بدألا خيرات

 : ةيبرعلا ةفاقثلا ةودن

 .م١ , ةفاقثلا ةرازو

 : (ه 4 :ت) « هللا دبع ني دمحم هللا دبع وبأ « رابآلا نبا

 « ةعابطلل ةيبرعلا ةكرشلا : ةرهاقلا « ىلوألا ةعبطلا « سنؤم نيسح قيقحت ؛ ءاريسلا ةلحلا

 .ماؤ57

 : (ه647 :ت) « ماسب نب يلع « ماسب نبا

 راد : تثاوريب ؛ ىلوألا ةعبطلا 2 سابع ناسحإ قيقحت 0 ةريزجلا لهأ نساحم يف ةريخذلا

 : ماه 64 « ةفاقثلا

 : (ه407 :ت) « دمحأ نب يلع دمحم وبأ « مزح نبا

 ةسسؤملا : توريب « ىلوألا ةعبطلا « سابع ناسحإ قيقحت ؛ يسلدنألا مزح نبا لئاسر

 .ما1 « رشنلاو تاساردلل ةيبرعلا

 : (ه559 : ت) , فلخ نب نايح ناورم وبا « نايح نبا

 ؛ يبرعلا باتكلا راد : توريب « يكم يلع دومحم قيقحت ؛ سلدنألا دلب رابخأ يف سبتقملا

 . ماقالا

 : (ه8٠١8:ت) « دمحم نب نمحرلا دبع ديز وبا نيدلا يلو « نودلخ نبا

 . م1518 « رصم ةضهن راد : ةرهاقلا « يفاو دحاولا دبع يلع قيقحت ؛ نودلخ نبا ةمدقم

 :(ه١25 :ت) « دمحم نب دمحأ رمع وبأ « جارد نبا

 بتكملا : تورس(« ةيناثلا ةعبطلا ) يكم يلع دومحم قيقحت ؛ يلطسقلا جارد نبا ناويد

 .ماقكا « يمالسولا

 ناكر



 2222 2 مدت 12 2 ا د وم و وا داون جلو او اان هج جبل رودابوركتلارعشو يسملدنألا رعشلا

 : (ه4517" :ت) « هللا دبع نب دمحأ ديلولا وبأ « نوديز نبا

 . م1968 . رصم ةضهن راد : ةرهاقلا « ميظعلا دبع يلع قيقحت ؛ هلئاسرو نوديز نبا ناويد

 : (ه50/ :ت) « رفعج نب هللا دبع مساقلا وبأ « كلملا ءانس نبا

 راد : قشمد « ةئلاثلا ةعبطلا ٠ يباكرلا تدوج قيقحت ؛ تاحشوملا لمع يف زارطلا راد

 .م198:/ه١٠4١ ءركفلا

 : (ها"18 :ت) « دمحم نب دمحأ رمعوبأ « هبر دبع نيا:

 ةمجرتلا ةنجل : ةرهاقلا « يرايبالا ميهاربإ « نيزلا دمحأ « نيمأ دمحأ قيقحت ؛ ديرفلا دقعلا
 . م1958 ءرشنلاو فيلأتلاو

 : (ه146 :ت) « يشكارملا دمحم نب دمحأ هللا دبع وبأ « يراذع نبا

 « لاسنقورب يفيل .أ « نالوك . س .ج قيقحت ؛ برغملاو سلدنألا رابخأ يف برغملا نايبلا

 . م٠198 /ه٠٠54١ ع ةفاقثلا راد : توريب « ةيناثلا ةعبطلا

 : (ه٠16 :ت) , يركبلا مكح نب ىيحي « لازغلا

 . م945١ « ةبيتق راد : توريب « ةيادلا ناوضر دمحم قيقحت ؛ لازغلا ناويد

 : (ه4٠6 :ت) , كلملا دبع نب دمحم ركب وبأ « نامزق نبا

 يبرعلا ينابسإلا دهعملا : ديردم « يتنيروك وكيريدم قيقحت ؛ يبطرفلا نامزق نبا ناويد

 .م٠98١ « ةفاقثلل

 :(ه١4١٠١ :ت) ء دمحم نب دمحأ سابعلا وبأ « يرقملا

 « رداص راد : توريب « سابع ناسحإ قيقحت ؛ بيطرلا سلدنألا نصغ نم بيطلا حفن

 .م4

 : يلع دومحم « يكم

 « باتكلل ةماعلا ةيرصملا ةئيهلا : ةرهاقلا « ةيبروألا ةضهنلا يف مالسإلاو برعلا رثا
 .ماو1/
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 سلدنألاب يرجهلا نماثلا نرقلا نيواود

 (كاردتساو فيرعت)

 ةفارهلا هللا دبع ديمحلا دبع





 تاءاطعلاو تابلقتلا نم نورق : سلدنألا 6-2-2-١ مل ممل مسح سام ماع م عع نع

 سلدنألاب يرجهلا نماثلا نرقلا نيواود

 (كاردتساو فيرعت)

 (© ايلا هللا دبع ذيمحلا دبغ

 ثحبلا صلختسم

 يداليملا رشع عبارلا يرجهلا نماثلا نرقلا نيواود نم اناويدرشع ةثالثب افيرعت ثحبملا اذه لوانتي

 اهضارغأ نع ثدحتيو اهناظمو اهخسن عبتتيو ةيقابلا ةطوطخملا خسنلا مسقلا اذه لوانتي

 . اهماجحأو

 : ةعوبطملا نيواودلا 3

 هذه يققحم ىلع هكاردتسا نكمي ام ىلإ هبنيو نيواودلا قيقحتب قلعتي ام لكب مسقلا اذه فرعي

 . هتبلا اهلافغأ نكمي ال تقولا سفن يفو ةلاجعلا هذه يف

 : ةدوقفملا نيواودلا "

 هفيضت نأ نكمي امو اهركذ رداصمو اهباحصأو ةدوقفملا نيواودلا ةساردلاب مسقلا اذه لوانتي

 رداصملا يف اهنم ةرئانتم اياقب نم هكرادت نكمي ام يأ هيجوتلا عم « اهلوح تامولعم نم رداصملا يهذه

 . ةفلتخملا

 11128 فلاط4تنآ151 201811047 177018155 21711770 1118 51061111101017

0 

 فطلستطقستل 4. 1-81 ةس وسل

 ( م8514 7)

 '1لطتك مقمعت لعلم ريتاط اطتماععم ممعاتعول 70هئآع5 طقأ عمم ماعم ذم اطع ءاعطاط هعماتتتال

 هأ ظتزنوم (145 هعمفتتج ةلل) ذه طع طمصععلممو ه2 ©هممه0ل3 طع 50003: ا1طع]ت0عو

 . سلبارطب ةوعدلا ةيلكو تاغللا ةيلكب دعاسم ذاتسأ « يسلدنألا بدألا يف ريتسجام (*)

 ه6



 تحس دام دا جوال هوو نيس د اخ ةوظا * اج ال 5 تتم ع اع رتل جا سلدنألاب يرجهل ا نماثلا نرفلا نيواود

 10110 10م1 :

 1- طع ؟هى1ع5 اطقخ ةقع داتآا 1م اطعام 81311501101

 "1طتق [ممأع 06هل5 لخط اطع ةانكالاا أصم ةهمةصانكعأ دامه 01 اطغع م0هعاتعدا ؟هعاكك ةصل انتع5 غ0

 ا132عع اطع بط عر عومطمالا 01 اطعدع نممأتعد ةطل مماطأ هانأ 10 طع ةانطزععاق 04 اطعدع ؟؟هدلعع جهل طع
 رماتتم05ع5 01 أطع م0عاك ةق 1]76 ةق ام طع 51265 ةمل 0020110هق 01 اطغوع ملم 65.

 2- "1ع طرماأعل ةنل 601160 0115:

 "طلع 5ةععاتمم 0عهلك اااط اطع ءلتاتسع 01 (طعدع م0عاتعو]1 0”7ةلعك, اطع نا13117 01 16 1

 (طهأ اطع علتامت5 طقتتع ماعوعماعل. اطع 100مطماعم ص اطعذع علئ 6م25. '1طغع همماعق اطغإت طقأع

 200 ماعل 2م طع ءعلتاتمسع 01 طع تبمدلكد اص ناتعواتمه. '!طلق 36عانمم 15 ةانمم]ءمتعما عل إن ةمدطع

 ءرعمصتم] ع5 04 طع مهتتع ه2 اطعودع 70:15 اطقأ ةتع متكذتمع اطغمدوأط ءااطقت اطغ ؟ةتطسع 01 طع

 هماسمأ ]هك 01 اطعم 70115 هع طع 26110 ععومعاا 01 (165ع 01155 إن ]1361 ةنلا 15

 3- "1ع 84155أ28 20عانعو] 7/0115:

 ”1طتق 5ءعاتمات لتعان55عد طع 1701125 اطقأ اعلا التقوا لاذع 10 12313آ7 1221015 320 اع هطلإل

 طقم معصسقتمس 01 طعس اص هاطعت اهئ (ء.ع. بع همم10 صل اطغع 000 م0وعالت 02 هنو اطقأ 15
 1عاقهنعل ام اطنخ هد" طقأ م06(). 1غ 3150 لءدلك تتلط تع ةاتاطوت5 0 اطع5ع /هزلعت, طع 5

 اطقغ معصأت م2760 اطغتم ةل طع ءءاعدأ 01 0208 15656 501016635 001010 عالم :ععقتللتلع طع 2أ5

 هل اطعزتت 0015

 ه6



 ثاءاطعلاو تابلقتلا نم نورق : سئلدنألا 21 1 جدل دانا اد ا يدا دبع ثداد نوما عي هدو دباديب وأد اكول

 : ةنماثلا ةئاملا يف ءارعشلا جاتن

 هذه لالخ ةيرعشلا تاءاطعلاب ةرهدزم تناك ةيسلدنألا ةئيبلا نأ ىلع ةيقابلا ةيبدألا راثآلا لدت

 ًالضف « ةفلتخم رداصم يف اًناويد رشع ةعبرأ نع ديزي ام ىلإ ةراشإلا نم كلذ ىلع لدأ سيلو «ةرتفلا
 ةيبدألا تاعومجملا تظفتحا دقو . نيلقملاو نيرثكملا نم فورعم ناويد مهل سيل نم راعشأ نع

 2 يرعشلا مهجاتن نم ريسي ريغ ءيشب « «نامجلا ريثن» و «ةنماكلا ةبيتكلا)» ك . دهعلا اذه يف ةنودملا

 بجحلا عفر»و «ةطاحإلا»و «ربعلا» ك ةيبدألا حورشلاو مجارتلاو خبراتلا بتك يف لاحلا كلذكو

 . اهريغو «ةدربلا حرش»و «ةروتسملا

 اًعبتت اهنم طوطخملا لوألا مسقلا لوانت « ماسقأ ةثالث ىلإ ةرتفلا هذه يف ةفورعملا نيواودلا تمّسق
 امب اًفيرعت ةعوبطملا نيواودلا يناثلا مسقلا لوانتو . اهماجحأو اهضارغأ نع اًئيدحو « اهناظمو اهخسنل

 هذه يف اهؤاصقتسا رذعتي يتلا تاكاردتسالل ةلثمأب ثحبلا قحلأو « خسن نم اهوققحم هيلع دمتعا

 لوانت دقف ثلاثلا مسقلا امأ . ةسوململا ةلدألا نم ةيلاخ ةيرظنلا ةساردلا لعجي اهلافغإ نكلو « ةلاجعلا

 نم اهنع رداصملا هذه هفيضت نأ نكمي امو « اهركذ رداصمو اهباحصأو ةدوقفملا نيواودلا ىلإ ةراشإلا

 . ةفلتخم رداصم يف ارئانتم اهاياقب نم هكرادت نكمي ام ىلإ هيجوتلا عم « تامولعم

 : تاكردتسمل ا لوح

 نيواودلا ىلع هكاردتسا نكمي ام لك ءاصقتسا ىلإ حمطت ال ةلاجعلا هذه نأ ىلإ ةراشإلا تمّدقت
 نم اهرئاظن كاردتساب نيققحملا ةذتاسألا عانقإل ١'ةحلاص لثمأ ليجستب يفتكت اهنكلو « ةعوبطملا

 ةيئاصحإلا مهماكحأ نونبي نيذلا نيسرادلا راظنأ هيجوتو « ةيلاتلا مهتاعبطب اهقاحلإو « ىتش رداصم

 ةضرع ماكحألا كلت نوكت ال ىتح يصقتلاو يرحتلا مهيلع نأ ىلإ ؛ ةعوبطملا لامعألا ىلع ةيدقنلاو

 . ضقنلاو زازتهالل

 نيواودلاف « ضرعلا اذه يف مهيلإ ترشأ نيذلا نيققحملا لمع ةميق نم طحأ يننأ كلذ ينعي الو
 نكلو « قيلعتلاو حيحصتلاو عمجلا يف مهدهج لذبو 2 مهرظن قمع ىلع دهاش ريخ اهوققح يتلا

 هيلإ نيبستنملا لك هيف مهسي ؛ يناكملاو ينامزلا هيدعب يف ريبك ءانب يملعلا ثحبلاو « هدحو هلل لامكلا

 مكحي وأ ححصي وأ فيضيل مهريغل لاجملا نوحسفي مث « مهتاناكمإو مهتاقاط دودحب ةددحم تانبلب

 ١ه



 هام هام در هوت طق كندا هاو تاو 3 ا موا اا ل م سئلدنألاب يرجهلا نماثلا نرسقلا نيواود

 كاردتسالاو ميوقتلل ىرخألا يه ةضرعم « ةعضاوتم ةفاضإ ىوس سيل انه همدقأ ام نإف « مث نمو
 ال١ يتلا هدصاقمو يملعلا ثحبلا تاياغ ضعب كلتو 1 ةقحاللا دوهجلا لضفب ءارثإلاو نيسحتلل ةلباقو

 . "'”انفالسأ لاق امك «اهريغ يف لقاع ملاع بتكي

 : ةطوطخملا نيواودلا الوأ

 : (ها/ 44 :ت) (* بايجلا نب يلع نَسَحلا يبأ ناويد ١-

 , ٌةُمنودَو ُهمعَمَج ٠ ٌنودم ريثك هرعش» : لاقو « بيطخلا نبا نيدلا ناسل هذيملت ناويدلا اذه عمج
 « تايناوخإلا , تاّيناطلسلا دئاصقلاو ٠ تابوبئلا تارشعملا نم . ةددعتملا ضارغألا ىَلَع ٌلمَتْشَي

 . "9 «تاّيِجحألاو زاغلألاو . تايبدألا تاَعوُطْقَملاَو

  مورخلا ةريثك « اهسفن ةبتكملاب لصأ نع ةلوقنم ةثيدح ةخسن ىلع ةيرصملا بتكلا راد يوتحتو

 « طقس نم اهباصأ ام الول « ديج يقرشم طخب ةبوتكم يهو '')(بدأ )١474 مقر ةخسنلا هذه لمحتو
 . ةيئالمإو ةيضورع ءاطخأو فيحصت نم اهررتعا امو

 يف ةناعتسالا نكميو .0*2«ءاّبلا فرح نم مُسقو , فلألا ْفْرَح ةّمْسنلا هه نم طقسا : اهخسان لاق
 نم ريثكلا اهيفو ٠ هرعشل ةئمضتملا ةيسلدنألا رداصملاب ناويدلا ةياور حيحصتو صقنلا ليمكت

 يتئامو نينامث نع ديزت (راعشأ رداصملا هذه تمض دقو « ناويدلا ةدام ميوقتب ةليفكلا تابيوصتلا

 . ىتش ضارغأ يف تيب فالآ ةعبرأو ةئامعبسو نيسمخ نع ديزت يتلا ناويدلا تايبأ ىلإ ةفاضإ « )تيب

 اهيلت « ءاثرلا مث « زاغلألاو « تايناوخإلاو « ينيدلا رعشلاف « حدملا : ضارغألا كلت مهأو

 . رخفلاو لزغلاك ةيددع ةيمهأ لقأ ىرخأ ضارغأ

 ثيدحتلا دعاوقو نودلخ نبا ةمدقم يف كلذل اهيبش رظناو . 177/7 « سابع ناسحإ قيقحت ٠ مزح نبا لئاسر (؟)

 3 نامجلا ريثنو ام“( ةبيتكلاو 7/4 ةطاحإلا :رظنا) . اليوط رمحألا ينبل هتمدخ تماد بتاك ريزو 0#

 . (3؟17 ؛ لينلاو «”ه

  )9ةطاحالا . ١78/56 .

 ةيادلا ناوضر ديم ناطر طتسلا اذه وم ةرونض ناغ تلصعت (4)
 . ىلوألا ةحفصلا « ناويدلا (5)
 ةحمللاو ع اهدعبامو ١87 ةنماكلا ةبيتكلاو ؛؟ ١١1/4 ةطانرغ رابخأ يف ةطاحإلا : رداصملا كلت نم 020

 امهو 518٠ دئارفلا ريثنو ؛ ١١6 « نامجلا ريثنو بيطخلا نبا تافلؤم نم يهو رعشلاو رححسلاو ؛ ةيردبلا

 عفر يف ةدودحم تايبأو ؛ يرقملل ضايرلا راهزأو ١ بيطلا حفت نم ةفلتخم عضاومو « رمحألا نب ليعامسإل
 ؛ نوحرف نبال جابيدلاو ؛ اباب دمحأل جاهتبالا لينو ؛ جاحلا نبا تاركذمو ؛ يتبسلا فيرشلل ةروتسملا بجحلا

 1 يناهبنلل ةليخدلا ةلاقملاو ُ يضاقلا نبال لاجحلا ةردو

 كحد



 تاءاطعلاو تاينلتفتلا نم نوربق: نسلدتألا مدد تعدم الخلد هدا هو نارام ال تام عاج ولا د مد الو ها هو انما

 هتسارد ىلع نيفكاعلاو « هب لاغتشالا نع نينلعملا ةرثك ناويدلاب يمامتها لالخ نم تظحال دقو
 يفف . اينابسإو برغملاو ايروسو ندرألا يف ةفلتخم تاعماج ىلإ نوثحابلا ءالؤه يمتنيو « هقيقحتو

 نيننايف يرحم يل (8010 !رييور) ةةرامملا ءالاصق نفني ترشنو بايجلا نبا رع تشرد ايئادإ

 . ناويدلا نم اهعيمج ارايتخا نيسمخو ةعبسو «'"'ةحفص ةئامو نينامثو

 هنكلو م١ 4817 ةنس ريتسجاملا ةجرد لينل قيقحتو ةسارد يف يزابحلا روهشم همّدق ندرألا يفو

 ناوضر دمحم روتكدلا نلعأو . قاروألا هذه ةباتك ىتح « يملع بسح « ةبتاكلا ةلآلا ىلع ًانوقرم لظ

 ."*” نمزلا نم ةليوط ةرتف هعبط رخأتو ايروس يف هقيقحتو هتسارد نم ىهتنا هنأ كلذ لبق ةيادلا

 اهليذو + "ريدر تاكلا نبا اس لوع رشها ةلاببر طارقنلا دمحم يلع زجنأ برغملا يفو

 هخيش هعمج لمعي سنوت يفو . هرشنو هقيقحت ىلع لمعيس هلعلو « ناويدلا ريغ يف هراعشأل قحلمب

 ةيرهاظلا ةبتكم يف هنم ةريغص ةعطقو ةيرصملا بتكلا راد ةطوطخم ىلع اًدامتعا هقيقحت ىلع رخآو
 . هيروسب

 (*” : يسلدنألا يراوهلا رباج نب دمحم ناويد 1

 حنملا سئافن» ىمسملا هناويد نم نيتخسن ىلع هلامعأ نم تلّصحت « رثكم ليطم رعاشلا اذه

 . روكلملا ناويدلا يف عدوم اهبلغأ ىرخأ تاعومجمو «حدملا سئارعو

 نيدقعلا مظن» اهنم يوبنلا حيدملا يف اهبلغأ ةيرعش صوصن ىلع رباج نبال يقابلا ثارتلا يوتحيو 2
 ىلإ ةفاضإ 2 ةيملع تاموظنمو ) «ىرولا ريخ حدم يف اريسلا ةلحلا»و 2 «نينوكلا ديس حدم يف

 .ناويدلا

 نس ا

 اهبيترت امأ « يوبنلا حيدملا وه اهعوضومو « ابلاغ طرفملا لوطلاب ناويدلا اذه دئاصق زيمتت

 نم (ريثك نأ نيتيقابلا نيتخسنلا ةئراقم لالخ نم نّيبت دقو . يبرغملا ءاجهلا ماظن ىلع دمتعمف

 1811 ملال م5433 , 010-151 نعام 08 قلطقساطتور 1/1, 8 1عقاتك [انط1 عمو 1 هاهم 0 همم )»7

 ٠ م1114 ةعبط « ةمتاخ نبا ناويد ليذ يف عبطلا تحت ناويدلا اذه نأ ةيادلا نإوضر دمحم نلعأ )0

 0 ا ا ىلإ

 , ةطاحإلا : يف هتمجرت) . بدألاو ةغللا يف ةريثك فيلآت هل « فيفكلا يوحنلا يراوهلا رباج نب نيدلا سمش وه (#*)

 6 ةرهازلا موجنلاو ؛ ةياهنلا ةياغو ؛ 5545 نايمهلا تكنو لالا ةئماكلا رردلاو ا

 ا بيطلا حفلو ؛ ١15/1١

وتب ةينطولا بتكلا راد يف نيتخسن ىلع نويدلل يتسارد تدمتعا 2(
 هاروتكد ةلحرم يف نيسرادلا دحأ هبلط دقو ؛ سن

 . ةلحرملا هذه يف هسوردل ًالامكتسا هتساردو هقيقحتل اينابسإب ةلودلا

 ها



 1 30 232ج اد جول دع شو دق دل د وا وسلب ح16 اان جن دارا لإ هادا سلدنألاب يرجهلا نماثلا نرقلا نيواود

 نأو « ىوتحمو امجح ىرخألا نم ربكأ امهادحإ نأو « اًنايحأ ةدحاولا ةخسنلا لخاد ةرركم امهدئاصق

 اذه ةسارد نم ادب دقو . اهمجحو اهددع يف ةتوافتملا دئاصقلا نم ةعومجم مضي دحاولا فرحلا

 دقو» : لوقي كلذ يفو « هنيواود رئاس نيب مهألا هنكلو « رعاشلا هفلأ يذلا ديحولا سيل هنأ ناويدلا

 ةردلاو اهنيبج يف ةحضاولا ةرغلاك ناويدلا اذهب تئج مث , اًضعب اهضعب عبتي نيواود هلع هحدم يف تعمج
 . ١١0 «نيعلا كلت ناسنإو . نيدقعلا ةطساو نوكي نأ قحتسي هرخأت ىلع رهف , اهنيمث يف ةقحاللا

 رادب ىرخألاو (491) مقر تحت دادغب فاقوأ ةبتكم يف امهادحإ « ناتخسن ناويدلا اذه نم فرعت

 : هقباسك ءاجهلا فورح ىلع ةبترم هدئاصقو )2 010: ءاقلاب بنعكلا

 حرش اهيلعو « نايمعلا ةيعيدبب ةفورعملا ةليوطلا هتديصق نم ةخسن ىلع تلّصحت وتكبنت يفو

 ريخ حدم يف اريسلا ةلحلا» ناونع تحت ةققحم لئامم حرشب اهتدجو مث « لوهجمل رصتخم

 يف عيدبلا دقعلا» و «سئافنلا ناويد» اهنم ةدع عضاوم يف حرشلا نم ةدرجم اهتدجو مث ل رولا

 «ينيعرلا رفعج يبأب فورعملا فلؤملا قيدصل ناك ةديصقلا هذه حورش مهأ نكلو « '؟”(عيفشلا حدم

 . 217 ينوتلملا يئاجبلا مساقلا يبأ طخب حرش اهلو « '1*!«ةلغلا ءافشو ةلحلا زارط» وه هحرش مساو

 5 ءاظلاو داضلا مظن 3

 ةينطولا ةبتكملاب ةخسن حرشلا اذه نمو « ينيعرلا رفعج وبأ هقيدصو رعاشلا قيفر مظنلا اذه حرش

 . هحرش نم ايلاخ مظنلا اذه ىلع سئافنلا ناويد لمتشيو . 5551 مقر سيرابب

 يف ةدرفنم تدرو « امهريغو ميركلا نآرقلا روسب ةيروتلا يفو ةباحصلا حدم يف ةلرطم دئاصق هلو“
 : ريبكلاةناويق ىف اهتم هيكل وا "١3 ومازيمملا

 : ١ ص . حنملا سئافن ()

 . ةخسنلا هذه نع رصمب هققح مهضعب نأ تعمس (١؟)
 .(م19806 /ه6٠54١ ؛ بتكلا ملاع : ةرهاقلا) « ديز وبأ يلع قيقحت (1)

 مقر تحت طابرلاب ةماعلا ةنازخلاب عومجم يف دجوت امك . 07٠ مقر « ةيرهاظلا ةبتكملا , يراثآلا نابعش هفلؤمل )١5(
 .با8١٠وءأ 9١ نيبامد/11717

 )١6( يرهوجلا ءاجر قيقحتب عبط ٠ ةيعماجلا ةفاقثلا ةسسؤم : ةيردنكسألا) . ١51٠١ه/ 194٠م(.
 .أ ١٠ « سئافنلا ناويد )١(
 د /91/ مقر . عومجملاو ؛ 149557 ؛ 595-591 « ةلحلا زارطو ؛ "07/1"577/ « بيطلا حفن : كلذ نم )١0(
 . 1١١9 ىلإ ب ١١6 ةقرولا نم ع.خ

 ه6



 تاءاطعلاو تابلقتلا نم نورق : سلدنألا 20 تا ل نان تايرداو د د ا م22 هجرت أع م وو ند كت 5 وا حام

 : (ها/١٠8 : ت) '*”يرْبَمْلا جاَحلا نب ميهارإ ناويد ل“

 (رصعلا نساحمو رصقلا نيازم» هاّمس رعش ناويد هيف هلو « اعمجو امظن بدألاب رعاشلا اذه متها

 يف رعاشلا كراشي نمل ىرخأ خسن دوجوب تملع مث « قحالملاب هتدوزو هقيقحت هللا دمحب ترجنأ

 ةينطولا ةبتكملا نم خسنلا كلت ترضحأ ىتح ناويدلا رشن ريخأت يف اًببس كلذ ناكف هبقلو هتينكو همسا

 ةسرهفلا نم طقس دق ناك بقللا نكلو « يطاريقلا هللا دبع نب ميهاربإ نيدلا ناهربل يه اذإف « سيرابب

 . ةبتكملا هذه يف بدألا تاطوطخمل يدومح يداهلا اهّدعأ يتلا

 نب هللا دبع يبأ حدم وه دحاو عوضوم لوح رودي « يبرغملا ءاجهلا فورح ىلع بترم ناويدلاو

 . تايدلوملا هبشي اميف يوبنلا حيدملاب حدملا جزمي هنكلو « رصن

 نيمأو ينوهلا هللا دبع نيليلجلا نيملاعلا لضفب ةديحولا هتخسن نم ةروص ىلع تلصح دق تنكو

 ريغ تاملكو ةيضورعو ةيئالمإ ءاطخأ هب برغمتم يسلدنأ طخب ةخوسنم اهتيفلأف « يبيطلا قيفوت
 , نكمأ ام ةيسلدنألا رداصملا يف اهرئاظن عم اهتلباقمب اهانعم ديدحتو اهطبض يف تنعتسا « ةحضاو

 . كلذ هيف رذعت ام ةءارق يف تدهتجاو

 040 روطبلش نبا رعش نم ةعطق

 مقر عومجملا يف ناعقت نيتديصق ىلع يوتحت يهو « طابرلاب ةماعلا ةنازخلا يف ةعطقلا هذه تيفلأ

 ام ةفاضإو هقيقحت ىلإ صنلا اذه نم ةدافإلا ةجاح تعد دقو « 0/0 و "54 ص نيبام
 2 ٠ ٠ ٠ 2 ٠

 رعاشلا صئاصخ لثمي ريغص عومجم كلذ نم لصحتف 6 ىرخألا رداصملا نم هريغ يف رعاشلل

 ؛ 7١1 , دئارفلا ريثثو ؛ 4/١" ؛ ةطاحإلا : يف هتمجرت . ةفلتخم لود طالب يف ابتاك لمعو هال17" ةنس دلو

 . 5١9 ةقرولا . يولبلا ةلحرو ؛! ٠ , ةنماكلا ةبيتكلاو ؛ 57/١ . يفاصلا لهنملاو ؛ 7 « جاهتبالا ليئو

 سامغناو ؛ رحبلا بوكر ىلع ةبرد هل « ةيرملا نم بيدأ , يمشاهلا دمحأ نب دمحم نب دمحم وه روطبلشلا نبا 000

 2 .488485 /6  حفنلاو ؛ 5١" /؟ . ةطاحإلا : رظنا. هردق نم طحأ تاذلملا يف
 . هيعس هللا ركشق « يلإ ةعطقلا هذه نم ةروص لاسرإب ةفيرشنب دمحم ققحملا لضفت 00595(

 هام



 واس ااا ا ا ااا عد اساس ماس ع ا اا اا ا اا ا اح ا سئلدنألاب يرجهلا نماثلا نرقلا نيواود

 : (هال97 دعب ت) (*! كرمز نبا رعش نم كردملاو ةيقبلا 0

 راعشأ عمجب همامتها نكلو « هتايح يف هرعش عمج لواح دق كرمز نبا ناك نإ فرعن ال

 ىلع لهس اًدعاسم ًالماع ناك كلذ لعلو « راعشأ نم هنع ردص ام قيثوتب همامتهاب يحوي '' '”نيرخآلا

 .ليلقلاب سيل ردق وهو « كرمز نبا راعشأ نم هليصحت هل رسيت ام عمج ةمهم نم هب ماق ام ثلاثلا فسوي

 ملو « هللاب ينغلا ديفح ثلاثلا فسوي كلملا ىلإ كرمز نبا رعش نم انلصو اميف نذإ لضفلا عجري

 لاق . 2... كردملاو ةيقبلا» هناونع نم مهفي ام بسح رعاشلا جتنأ ام لكل الماش هعمج ام نكي

 ٌمَمَج , برْعَمْلاِب ُهْتْيَأَر مْحَض ُدْلَجُم» : حفنلا يف لاقو  '')(هَمظَن الإ هيف سيل مْهّض رفس ٌوُهَر» :يرقملا
 . "12هتاّسئشَومَو كرمز نبا ٌرعش هيف

 « ةعابطلا ىلإ هب عفدو ناويدلا اذه ققح رفينلا قيفوت دمحم يسنوتلا ذاتسألا نأ اريخأ تعمس دقو

 لوألا يشالتم هنأ هققحم نم تملعو « سنوت يف هتايوتحمو طوطخملا ىلع فوقولا ىلإ تيعسف

 ةبارق مضت « ةعوطقمو ةديصق نيب « صن ةئامئالثو نيعبرأو ةسمخ ىلع يوتحي هنأو ؛ رخآلاو

 اهتاراشإ يف ةمهم صوصن نم اًروص ًاروكشم ققحملا ىلإ عفد دقو . تيب فالآ ةعبرأو ةئامسمخ
 . "؟7ةئامعبسو نيعستو عبس ةئس لئاوأ اًيح ناك رعاشلا نأ ىلإ ةراشإ اهيفو « ةيخيراتلا

 رث يف اهيلع رثع مث امهم (ردصم ذقنأ دق نوكي كلذبو « "؟”رئازجلاب ناسملت ىف اهيلع َرثع ىرخأ ةخسن نأ تملع مث

 . نماثلا يرجهلا نرقلا يف رعشلا رداصم نم

 « بيطخلا نب نيدلا ناسل رهشألا ةطانرغ ريزو ذيملتو هللاب ينغلا ريزو يحيرصلا فسوي نب دمحم هللا دبع وبأ 2#
 « ةبيتكلاو ؛ 3٠١ /؟ , ةطاحإلا : يف هتمجرت . اهضعب يف سيردتلل ردصت « ةفلتخم نونف يف كراشم بيدأ
 ةولجو؛ 0/6٠ حفنلاو 0000 راهزألاو ؛ /١1” « دئارفلا ريثنو ؛ ١١/5 , ةنماكلا رردلاو ؛ 6
 : 185 « سابتقالا

 ) )5١ضايرلا راهزأ يف مهتايداليمب هدادمإ باتكلا نم هبلط رظنا . ١/777 .
 )١؟( راهزألا , 7/1١ .

 . 157/7 . حفنلا (55)
 نع امهيتلاسر يف يدادغبلا حلاصو يجاجح نادمح نم لك كلذ يف هعبتو ها/46 ةنس يفوت هنأ ناملكورب ركذ 00

 . ها/47 ةئس يفوت هنأ رعاشلا نع امهيتسارد يف يصمحلاو ريشالب لاقو ؛ كرمز نبا
 . ةخسنلا هذه ىلع اًدمتعم ةرهاقلاب هققحي ناديم نميأ نأ يرواسلا زيزعلا دبع ينربخأ 05
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 تاءاطعلاو تابلقتلا نم نورق : سلدنألا 0-2-2-2 26 مل مل تس ع مس ع ع مع مم سم

 : ةعوبطملا نيواودلا : اًيناث

 ةمتاح نباو 2 يطانرغلا نايح يبأ : ءارعشلل نيواود ةثالث  ملعأ اميف  ةنماثلا ةئاملا نيواود نم رش

 مع ًالضف يلحاسلا ميهاربإو « كرمز نبال نايرعش ناعومجمو « يناملسلا بيطخلا نباو , يراصنألا
 . فيلأتلا ةعيبط بسح اهيف اًئوثبم ءاجف نماثلا نرقلا رداصم نمض اهنم رشن

 راركت ىلإ كلذ مهب ىدأو « ءارعشلا ثارت اوبعوتسي نأ ةيرعشلا لامعألا كلت وعماج لواح دقو
 نينمز يف هناويد ققح مث نايح يبأ رعش ضعب عمجو « نيترم بيطخلا نبا ناويد قمح دقف ؛ لمعلا

 كاردتسا ىلع اصرحو « لامكلل اًنادشن ناك كلذ لك « ةرم نم رثكأ كرمز نبا رعش عمجو « نيفلتخم
 . هكاردتسا نكمي ام

 كئلوأ ىلإ ةبسنلا تباث وه امم « نيواودلا هذه ىلع هكاردتسا نكمي ام يقب دقف « كلذ عمو

 لمع نم اًقلطم للقي ال كاردتسالا كلذو . . نظلاو حيجرتلا ليبس ىلع مهيلإ بسن امم وأ « ءارعشلا

 ثحبلا ةلحر يف عقوتم رمأ وه لب « ءيشب مهدوهج ةميق سمي الو « نيعماجلاو نيققحملا كئلوأ

 ةيلاتلا ةطسبلا يفو . ةلماكتملا تاماهسإلاو ةلصاوتملا دوهجلاب ةيناسنإلا ديصر يمنت يتلا يملعلا

 . ةروكشملا مهدوهج ىلع عضاوتملا يثحب يف هتكردتسا امل ةلثمأو نيققحملا لمعب فيرعت

 ١- (ها/45 :ت) "© يطانْرَملا ناّيَح يبأ ناويد :

 نيتسو تس ةنس يف ترّشُن دقف ١ قحلا ةوعد ةلجمب نايح يبأ ناويد دوجو ىلإ ةراشإ لوأ ت تيأر

 ةنازخ يف امِإ 6 ةدوُجوملا ةيسْيجلا تاطوُطْخَلا ردات ضئمبب ٌةمئاقا ىلع لمتشي اًعوضوم فلأو ةئامعستو

 . 0 «طابرلاب ةماعلا ةنازخلا يف وأ ساّقب نيِيوَرَقلا

 ىلع رثعن مل اننكلو « نيتبتكملا نيتاه ىدحإب ةخسن كانه نأ ةرقفلا هذه نم موهفملاف « اذكهو

 ةفورعملا ةخسنلا نع ةماعلا ةنازخلا يف ةعدوملا ةروصلا كلت بتاكلا اهب دارأ امبر ىتلا « ةخسنلا هذه

 .("17نإزو ةبتكمب

 تكن يف هلمجرت ٠ طيحملا رحبلا ريسفت بحاصو روهشملا يوحنلا يطانرغلا نايح نب فسوي نب دمحم وه 2«(

 « ةنماكلا ةبيتكلاو ؛ ا" /" . ةطاحإلاو ؛ ١/ 58٠ « ةاعولا ةيغبو ؛ ١7" /4 « ةنماكلا رردلاو ؛ 78١ « نايمهلا

 . ١١١/٠١ , ةرهازلا موجنلاو ؛ ١

 ؛ م1555 /ه1784 ناضمر « ثلاثلا ددعلا ؛ لا هوغو( ةلروجملا#ةييرختلا ةيكملا ملكت ىف سال اوزهد 00(

 , 36 ص يف ناويدلا ىلإ ةراشولاو ؛١١؟ ص

 . 441 مقر نازو ةنازخب لصألاو ٠ ق4 قر تحت ةماعلا ةنازخلا يف ةروصلا 05(

 هاا/



 ايتام دامو نر طل د نام مابا ماب هامل عطر ان ل د ورع ل دق حال وا سلدنألاب يرجهلا نماثلا نرقلا نيواود

 ةنسل «قحلا ةوعد» ةلجم دادعأ نم نيلاتتم نيددع يف بارعأ ديعس ذاتسألا نازو ةخسنب فرع دقو

 هروصي ةيبرعلا لودلا ةعماجب تاطوطخملا دهعم ناك ءانثألا كلت يفو : فلأو ةئامعستو نيتسو عبس

 اهظفحب ةيبرعلا تاطوطخملا نم ًاريثك تذقنأ يتلا ةقفوملا ةلمحلا كلت يف برغملا نم هتاروصم نمض

 .""”ةضرألاو لامعتسالا ءوسو مداقتلا نم

 نايح نبا رعش نم امهنكمأ ام اعمج دق يثيدحلا ةجيدخ ةروتكدلاو بولطم دمحأ روتكدلا ناكو

 ةنس كلذو «يسلدنألا نايح يبأ رعش نم» هايمس رفس يف امهلمع ارشنو « ناويدلا ىلع امهعالطا لبق

 كلذ راعشأ نم هصقن ام هيلإ افاضأو هاققح ناويدلا فشتكأ نيحو .'"20فلأو ةئامعستو نيتسو تس
 . "97 عومجملا

 ؟ هراعشأ لك ىلع نايح يبأ ناويد يوتحي له « نكلو

 هرعش نم تاراتخم اهنإف يدفصلا نيدلا حالص هذيملت اهبتك يتلا كلت يه ةينازولا ةخسنلا تناك اذإ

 « يدفصلا هاقتنا ام ريغ هنأ نم دكأتلا لاح يف ىتحو .""!«ةئاويد َتْيِقَتْناَو) : خسانلا لوق نم مّهفي امك

 , ؟92ناويدلاب ناروكذملا ناققحملا هقحلأ ام هنمو « ةخسنلا هذه يف سيل نايح يبأ رعش نم ًاريثك نإف
 . ”"!قشمدب ةيبرعلا ةغللا عمجم ةلجمو قحلا ةوعد ةلجم يف ةمامز رداقلا دبع روتكدلا هكردتسا امو

 . وحنلا ملعب ةداشإلا يف ةيلادلا هتليصق وهو

 نايعأ»و «تايفولاب ىفاولا»و «بيطلا حفن» نع ًالقن قحلملا يف ةديصقلا علطم ناققحملا دروأ دقو ٠

 دقو .'' ؟”«مالعألا ةضوراو (”7«ةطاحإلا» يف اهعوضوم ىلع ودبي اميف اعلطي مل امهنكلو ؛«رصعلا
 يفو « "”ريبزلا نبال «ناكملاو نامزلا» باتكل هميدقت يف ةديصقلا هذه ىلإ ةفيرش نبا روتكدلا راشأ
 : رعاشلا لوقي اهعلطم

 اهخسن دعتو « تاينيعستلا يف قيقحتلل احلاص دعي مل ام تاينيتسلا يف دهعملا اهروص ىتلا تاطوطخملا نم كانه (00)
 . كلذ يف اهنم لضفأ ةروصملا

 . م1955/ه1185 « دادغب « يناعلا ةعبطم رشن 20
 دايع خألا لضفب ةعبطلا هذه نم ةخسن ىلع تلصحتو م1479 ةئس دادغبب يناعلا ةعبطم يف نايح يبأ ناويد عبط 09(

 . ىتيبثلا
 . (م١151 : ةيلامجلا ةعبطملا : رصم) « نايمهلا تكن « يدفصلا نيدلا حالص (7:)
 , 505571 , ناويدلا ("1)
 ., م1987 ةنس "0/7 ةشمدلا عمجمل |ةلجمو ؛ م1987 ةئس « 1١5 ص , ١١7 , قحلا ةوعد ةلجم (؟'5)

 : 9 . هز١٠6 /9 , ةطاحإلا (99)

 . 70377١ ص « يجان ىفطصم ةبتكمب ةطوطخم ةخسن 0(

 : تاكردتسملاب صاخلا قحلملا رظناو ؛١١ ص٠ ناكملاو نامزلا 026(
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 تاءاطعلاو تابلقتلا نم نورق : سلدنألا ١ 20-2 م2 سمسم م عم مل ع عم مس سمسم م ع ع ل عم م سس ع عع ع

 ةدوارت ءيش ملعلاك ال ملعلا ره
 ُهدصاَق َحَجْنأَو هيغاَي اق دق

 : ديقلا نع لن ام هرعش نم نأ ىلع لدي ام ةديصقلا يفو

 دماج َناَك اًمَدْعَب يركف تْيَكْذَأَو
 ةرلا لا ان ص سل هرم 0 هم ل

 هدراش دن املعب ىرعش ديقو

 : (هالا/٠١ :ت) 'يراصنألا ةمتاخ نبا ناويد -'

 فلؤملا طخب امهادحإ '"”يتخسن ىلع ةيادلا ناوضر دمحم روتكدلا ناويدلا اذه ققحم دمتعا

 . "9 طبضلاو ةحصلا نم ةريبك ةجرد ىلع قيقحتلا ناك كلذبو « هحوضوو هلامجب فورعملا

 امك هئاصلخ ضعب نم بلطب « ةئامعبسو نيثالثو نامث ةنس نذإ هسفنب هناويد ةمتاخ نب دمحأ عمج
 ةنس نيثالثو نيتنثا اهدعب شاع ةركبم ةرتف يهو « ""'هرعش يدي نيب اهعضو يتلا ةمدقملا يف ءاج
 . سفن لوطأو جضنأ كلذ نم هثدحأ ام نوكي نأ حجريو « هضعب انيلإ لصو ارعش اهيف ثدحأ

 نكلو « '؟''هب اهقاحلإو ناويدلا ىلع تاكردتسملا نم ةفئاط عمجل ققحملل اًعفاد كلذ ناك دقل

 و «ةضافنلا» ك ىرخأ ةيسلدنأ رداصم تظفتحا دقف « ةمتاخ نبا رعش نم يقب ام لك نكي مل كلذ
 . ؟ا'هقحلم يف الو ناويدلا يف درت مل ةمتاخ نبال راعشأب «ميزع نبا تاراتخما»

 تايصخش حدم نم اًيلاخ ناك هقحالم عم يفابلا ناويدلا نأ ددصلا اذه يف هركذ ردجي اممو

 : ققحملا لوق اهنم « هبدأو لجرلا ىلع ةئطاخ ةيدقن ماكحأ يف نيسرادلا ضعب كلذ عقوأ دقو «هرصع

 ةّيفب يولد ةَناَكَم يوذ صاخشأ ىلإ هجرلا نو  رعّشلا يف فولأملا حيدَملا نع هعاّنتماب ُطِبتْرَي (لَهَو»

 هرصَع تاّيصْخَش نم ةّيصخشل اركذ هحْدم يف ّدِجّن الا : ردب ىسوم ثحابلا لاقو .؟!«لاولا وأ ءاطَعلا

 ؛ ؟ا"4 . ةييتكلاو ؛ 1/1١ , ةطاحإلا : يف هتمجرت . فنصمو رعاشو بتاك : ةمتاخ نب يلع نب دمحأ 5(

 . ٠١١ ؛.لينلاو

 نيا يلا سن و فردت رد كافادر قر فت د يقر نفر سرا 0

 .79!لو؟58"ص

 .م191/8/ه11949 ةمكحلا راد تاروشنم ؛ةيادلا ناوضر دمحم قيقحت ,يسلدنألا يراصنالا ةمتاعخ نبا ناويد 4م

 ناك ناويدلا نأ اهيفو ؛ ق « غروبنريد سرهفب 4١9 مقر لايروكسالا ةطوطخم « ةمتاخ نبال ةيلحتلا قئار رظنا (9)

 . ناوضر نب هللا دبع بلطب
 . اصن نيرشعو نينثا تاكردتسملا كلت غلبتو ؛ 5٠١1181 . ناويدلا ليذ (40)

 . تاكردتسملا قحلم رظنا ()

 . م18 ص « ناويدلا ةمدقم 20:0
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 ءاس سس همس م همس ها هع ماعم ع داع مع امام تع هس عع هام هس ع مام هع عا ماس ماع عم م ها ع تا اع سئلدنألاب يرجهلا نماثلا نرقلا نيواود

 . 17!«عّرولاو فاقعلاب اوُمرُع خوُيشل دَملَتَت دق ةّمئاَخ نّْباَف , ببرقب لَه َسْيَل

 نبال صوصن نع فشكلا امهل رسيت ول ماكحألا كلت لثم يف اعقي نأ نيملاعلا نيذهل نكي ملو

 نأ يغبني ةيدقنلا تاساردلا نأ دّكؤي اذهو « (؟!!رصع نم تايصخش اهيف حدمي « ناويدلا جراخ ةمتاخ

 . ريذاحملا هذه لثم نم ملست ىتح اهعمجو راثآلا قيقحت ةلحرم نع اًيلحرم رخأتت

 قئار يف ةّيِلَحَتلا فئاَق» هامسو ةلاقرز نبا هذيملت هعمج ةيروتلا يف رخآ يرعش رثأ ةمتاخ نبالو

 ُ هرم ما م 5 .

 0 *رصمو ايروس يف هقيقحت ديعأ مث نيقرشتسملا ضعب هققح 2 (ةَيررّتلا

 : (هالا/5 :ت) بيطّخلا نب نيدلا ناّسل ناويد “

 يف كلذ نم رثانت امع الضف « ةيرعش تاعومجم عبرأ يف هرعش نم ربكألا ردقلا بيطخلا نبا عدوأ

 : يه تاعومجملا كلتو « ىرخألا هبتك

 . ماهكلاو يضاملاو ماهجلاو بيصلا أ

 . لطاملاو فعسملاو لطاعلاو يلاحلا ب

 . تايبألا تايبأ -ج

 ,(490 ناوصلا طقلو ناوخلا تاتف د

 تايبأ» نأ بيطخلا نبال هتمجرت لالخ نم انفرع دقلو ؛ ىلوألا هتعومجم يه اًعيمج اهمهأ نكلو

 امأ . «ماهجلاو بيصلا» يف نمضم هنأ ينعي اذهو « ؟؟"”هرعش علاطم نم هراتخا امب صاخ «تايبألا

 نم ددع ىلع لمتشم هيلإ راشملا هناويدو . تاعوطقملا نمضتي لماك رفس وهف «ناوخلا تاتف»

 نأ نظلا لب ٠ تاعوطقملا نم رفسلا اذه يف ام ىلع يوتحي هنأب مزجلا عيطتسن ال انئكلو « تاعوطقملا

 . ناويدلا نع هب درفني امم ريثكلا هيف نوكي

 .حتافلا ةعماجب ةيبرعلا ةغللا مسقل ةمدقم ريتسجام ةلاسر « هبدأو هتايح « يسلدنألا ةمتاخ نبا « ردب ىسوم (549)

 . 58ص « م1986 ةنس ء سلبارط

 . 19 « 58 ص « ميزع نبا تاراتخمو ؛ ١9/7 « بارجلا ةضافن : يف كلذ ىلع ةلثمأ ةثالث رظنا (55)
 يف هتاطوطخم ىدحإ ىلع تعلطاو .(م958١ « ةمكحلا راد : قشمد) « ةيادلا ناوضر دمحم هققح نميف ناك (55)

 . ١99 ص . 596 مقر عومجم نمض ةماعلا ةنازخلا
 ُ ١ ١5/١ ضايرلا راهزأو ؛ ١١ ص « حاتفم دمحم قيقحتب هناويد ةمدقمو ؛ ؛١1 4 « ةطاحإلا : رظنا 225(

 ٠١. ص ١ بيطخلا نبا ناويد ةمدقم عجار 22
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 تثاءاطعلاو تابلقتلا نم نورق : سلدنألا ممم همم م ممم همم همم هم ممم همم ممم هم مم ممم همم م همم همم هم م م مم ممم

 نيعبسو ثالث ةنس رئازجلا يف «ماهجلاو بيصلا» ناويد قيقحت رهاق فيرشلا دمحم ىلوت
 اذه ينغي نأ نكمي ال ثيحب ًاريثك ناك «بيصلا» جراخ بيطخلا نبا رعش نكلو «٠ فلأو ةئامعستو
 . ةفلتخملا هرداصم يف هعمج نع ناويدلا

 لخاد بيطخلا نبا راعشأ نم هدجو ام عمجو ققح يذلا حاتفم دمحم ةمهملا هذه ىلوت دقو
 فرعي اميف ؛ فلأو ةئامعستو نينامثو عست ةئس ءاضيبلا رادلاب نيدلجم يف هرشنو « هجراخو «بيصلا»

 . «بيطخلا نب نيدلا ناسل ناويد» ب

 هميدقت يف هعماج شقاني ملو صوصنلا ضعب ىلع لمتشي مل هتيمهأ ىلع عومجملا اذه نكلو
 ةبسن لوبق لحم ذإ « نيقيلا هجو ىلع هل تسيلو بيطخلا نبال ةبوسنملا راعشألا كلت يه ةمهم ةيضق
 يف سلدنألا ءارعش مهأ رعشل عومجم ىفوأ كلذ عم لظيو « ةمدقملا كلت وه اهضفر وأ راعشألا هذه

 عمجي ال امك هلمع ديزي نأ لمأن اننإف « ةيناث ةرم هتعابط ديعي نأ ققحملل نع اذإو . ةئماثلا ةئاملا

 نم هيدافت نكمي ام يدافتو « '؟'هناويد يف سيل امم بيطخلا نبا ىلإ بسن ام ةشقانمو « تاكردتسملا

 . ىلوألا ةعبطلا يف تعقو يتلا ةيعبطملا ءاطخألا

 « يرقملا دي ىلع ميدقلا يف هجوأ دهش ثيح « دمأ ذنم أدب دق هثارتو بيطخلا نباب مامتهالا نإ

 لالخ نم بيطخلا نبا » هباتك يف يناوطتلا دمحم مهزربأ نوريثك ثيدحلا رصعلا يف هثارت رصحب متهاو

 دمحمو « /”'7(نيسرادلا راثآ يف بيطخلا نبا نيدلا ناسل » هباتك يف يلكارولا نسحو « 2437 « هببك

 لازتام « لقألا ىلع نيترم عمج دق هرعش نأ عمو . 2””«هثارتو بيطخلا نبا نيدلا ناسل» يف نانع

 يف هيلع ترثع طوطخم كلذ نمو « اهيفن وأ ةبسنلا ديكأتو ةساردلل جاتحت ةديدج راثآ نع فشكت مايألا

 امو رفسلل نوسمخلا بابلا هيف صصخن بيطخلا نبال بوسنم بدألا لاجم يف برغملاب ةماعلا ةنازخلا

 رامعألا ةحسف يف اهسرد يضقني ال يتلا ةيسلدنألا (ىَّبَحا بيطخلا نبا لظيسف كلذبو « 2*'”هب قلعتي

 . ةريصقلا

 : كرمز نبا رعش -5

 عومجم ىلإ ةراشإ وه انه هدرون امو « ةطوطخملا نيواودلا يف كرمز نبا ناويد نع ثيدحلا مدقت

 . اهريغو ةيبرعلا راطقألا ضعب يف تسردو تعمج - يتلا ةروشنملا هراعشأ

 . هدعب امو )١1١( مقر كردتسملا صوصخلا ىلع رظنا 2م

 . م1188 ةنس ناوطتب ثاحبألل نسحلا يالوم دهعم تاروشنم (59)

 .ها9٠4١ةنس « ظاكع تاروشنم (6:)

 .(م19158/ه118١/ « يجناخلا ةبتكم : ةرهاقلا) « ىلوألا ةعبطلا (01)

 . د /1819/1 مقر ةماعلا ةنازخلا (0؟)
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 ااا ا ااا ا ا اا ا ااا ا ا اا اا ا ا ا ا ااا اا حا اح حا سلدنألاب يرجهلا نماثلا نرقلا نيوراود

 ةايح١ ةساردل اهصصخ يتلا هتلاسر ليذ يف هرعش نم هعمج ام يجاجح نادمح لعج رئازجلا يفف

 ىلإ تاراشإ ةقباسلا تاساردلا لخدم يفو . القتسم هرشنو ليذلا اذه لصف مث *"”«هراثآو كرمز نبا

 نيذه نإف كلذ عمو .2”*”هعمجل ةلواحم يدادغبلا حلاص ذاتسأللو .2*؛”رعشلا اذه اوسرد نيذلا كئلؤأ
 اذإو ٠ يرجهلا نماثلا نرقلا يف زيمتملاو رثكملا بيدألا اذه رعش نم ابناج الإ نالثمي ال نيعومجملا

 نإف .”'هناونع نم مهفي امك اهكاردإ هنكمأ يتلا ةيقبلا ىوس سيل هرعش نم ثلاثلا فسوي هعمج ام ناك
 . ثلاثلا فسوي لمع نم ءزج وه امنإ هل رشنام

 : (ها/ 40 : ت) '*يلحاسلا ميهاربإ قاَحسإ يبأ رعش 5

 مظن ىلع يوّتحت ةيبدأ ةضور» هل نأ ملعن انك نإو « ناويد يف هرعش عمج يلحاسلا نأ انلصي مل

 رداصم يف هرعش عمج ةفيرشنب دمحم ىلوت دقف ٠ كلذ عمو . (0!(ةيوبتلا ةروزلا يف َلاَحلا فصتو هرْقَنَو

 ةرشع يتنثا هعمج ام ردق غلبف ٠ يلام ةكلمم يف يفاقثلا هرودو لجرلا نع ميق ثحب ليذ يف ةفلتخم

 , 2980(تْيَب ةئامعبرأ نم ديزأ مجعلا ةّيمالل هزيجْعَتَو هريدصت نمو اًهْنم فْلأتَي' تاعطقم ثالثو ةديصق

 .'*"”حدملاو فصولاو لزغلا اهتاعوضوم

 : (ه١٠ ا/ا/8) (**لهللاب ينغلا ديفح ثلاثلا فسوي ناويد -1

 ريشت نئارقلا نإف ٠ ةخرؤم ريغ ةيناثلا ةئاملا يف ريمألا اذه اهمظن يتلا دئاصقلا نأ نم مغرلا ىلع

 بيدأ نم دعبتسي الو « هيبأ ءاثر يف هلاق ام كلذ نمو « ةئاملا هذه يف مظن دق هناويد نم ًابناج نأ ىلإ
 هجاتن نم اًبناج هيف مظني نأ هرمع فصن نم رثكأ كلذ ناكو . هعبر نم برقي ام نرقلا اذه يف شاع

 . م1484 ةئس رئازجلا ةعماج ىلإ ةلاسرلا تمدق (01)
 . يدادغبلاو يصمحلاو ريشالب لثم (04)
 . م484١ ةئس اهبس ةعماج تاعوبطم نمض رشن يميداكأ ثحب يف هرعشو هتايح سرد يذلا وهو (ه6)
 " . 75١/7 « ضايرلا راهزأ رظنا ()
 ؛ 7ا"0 « ةييتكلا : ىف هتمجرت . وئكبلتب ىفوت ؛ نيديلا عانص بيدأ ٠ يراصنألا يلحاسلا دمحم نب ميهاربإ 2

 4٠١/9 . ١ , حفنلاو ؛ 615/١١ . راصبألا كلاسمو ؛ 077/١" ؛ ةط لاو
 . ةفيرشنب دمحمل ثحب نع القن ؛ 41١ مقر لايروكسالا ةطوطخم 0
 /١١. « ىلام ةكلمم ىف ىفاقثلا هرودو اسلا ميهاربا (6

 ٠ ا ا 09(
 امو اهتيمهأ ىلع ه 8 نرقلا نم ريخخألا دقعلا يف هرابخأ تيفخ « هللاب ينغلا نب فسوي نب فسوي جاجحلا وبأ وه (**)

 و ةعساتلا ةثاملا نم يناثلا دقعلا يف ةطانرغ مكح ىلوت هنكل « دمحم هيخ نيبو هنيب ةطلسلا ىلع عارص نم اهيف

 هقيقحتب رصابلا رونلا رهظم ةمدقمو ؛ ١9 « ةفيرشنبل نوكرف نبا ناويد ةمدقم : يف هتمجرت . فعال عدا

05 



 تاءاطعلاو تابلقتلا عنسم تورف : سلدنألا دال هود كا مس 322352533345222 2353223

 ىلإ ةجاح يف هنإف كلذ عمو « ''نيتعبط يف ناويدلا رشن دق هللا همحر  نونك هللا دبع ناكو
 هذه لوح تامولعم نم دجتسا امب هل ميدقتلا يف ملتو 2 هءاطخأ ححصتو 2 هتئاف كردتست ةئلاث ةعبط

 . عساتلا نرقلا نم لوألاو نماثلا نرقلا اذه نم ريخألا دقعلا ثادحأ تدهش يتلا ةضماغلا ةرتفلا

 : ةدوقفملا نيواودلا : اًملاث

 « ريثك رعش انءاجل اهتانودم لك انتتأ ولو « سلدنألا يف نيودتلا روصع مهأ اهنأب ةئماثلا ةئاملا زيمتن

 نب ليعامسإو بيطخلا نباك سلدنألا يف ةيسايسلاو ةيفاقثلا ةايحلا وخرؤم ىفالت دقف كلذ عمو
 يتلا ةدوقفملا نيواودلا كلت لثمت اصوصن مهريغو « ميزع نباو . يهابنلاو ,. يمرضحلاو ءرمحألا

 : اهنم رداصملا كلت هيلإ تراشأ امب ىلي اميف فرعُت

 ١ (ها/78:ت) ؟*فوصتملا تاّيزلا نّسَحْلا نْب َدَّمْحأ رعش :

 فلأ دقف « ""'جاحلا نبا تاكربلا يبأ لوق دح ىلع «هعبطب ةكلم هداتعا ىتح» لجرلا اذه رعش رثك

 ةديصقلاو « ؛نوُزوملا مالّكلا يف نوُزخّملا ماَقملا» ب موسوملا هباتك اهنم « يرعش عومجم نم رثكأ
 تاّذلا مظنو ؛ "تيب فلألا نع فيني امهالكو « «ىّقوألا براّملا نم ىَّفصألا برشَملا» ب ةامسملا

 يف ةيماظنلا اياصولا» و « ةريسلا يف «لمآلا سف ُةيغُبو لئاسلا نْيَع رقد و «عْبسلا تاءارقلا نم عُمسلا

 . 770«ةيئالّثلا يفاوقلا

 نأ ىلع ؛ لئاهلا مكلا اذهب نروق ام اذإ ليلقلا رزنلا ىوس لثمي ال هرعش نم يقابلا ردقلا نأ ريغ

 ىلع مزاجلا مكحلا هناوأل قباسلا نمف اذلو « ةيفاكلا ةيانعلاب ظحي مل بيدألا اذه جاتن يف ثحبلا

 : (ها/ 5 1/ :ت) **!نيربش نب دَمْحأ نب دَمَحُم ركب يبأ ناويد 5

 ريهاشم نمض نونك هللا دبع هعضو دقف « ةيسلدنألاو ةيبرغملا ناتبسنلا رعاشلا اذه عزانتت

 نم هلصأ نكل 2 أشن اهبو ةئامتسو نيعبسو عبرأ ةنس رخاوأ ةتبس ديلاوم نم لجرلاو 2 فول

 . م1954 ةنس ةيرصملا ولجنألا ةبتكمب ةيناثلاو ٠, برغملا لامشب ىلوألا ةعبطلا ترشن (6)
 ؛؟" 5 « ةييتكلا : يف هثمجرت . يفوصلا هجهنم يف رعشو فيلأت هل «بيطخو يفوص «يقلاملا تايزلا نب رفعج وبأ 2#(

 . ١١١ « ةاعولا ةيغبو ؛ 187/١" , ةطاحإلاو

 ) )51ةطاحإلا . 788/1١ .
 . هسفن ردصملا ()

 ) )"0ردصملا نفسه  79١/١.
 ,. 1/6  حفنلاو ؛ ١١5 , ةبيتكلاو ؛ ١١1 , ايلعلا ةبقرملاو !؛! ( ةطاحإلا : يف هتمجرت #0(

 : (باتكلا راد : توريب)  ؛ مقر برغملا ريهاشم تايركذ ةلسلس 005

0 



 ها ا د ا الا احلا او حرت د دا حمام ا ل ع و سلدنألاب يرجهلا نماثلا نرقلا نيواود

 ةطانرغ ىلإ لحر ةئامعبسو سمخ ةنس يفو « ةدحاو ةئسب رعاشلا دلوم لبق ةتبس ىلإ هوبأ لقتناو ةيليبشإ
 . ها/5ا/ ةنس ةافولا هتكردأ ىتح اهيف ثكمو

 يف لاقو . «ةناويد ْمُظَع ىَتَح ... رعشلا ىَلَع سائلا دش َناَكا نيربش نبا نإ بيطخلا نبا لاق

 يف هعضي ال لجرلا رعش نم انلصو يذلاو .0*'2«ضارغألا ٌريثك رافسألا ُدّدَعَتُم ةًرعش١ نإ رخآ عضوم
 هتمجرت يف كرادتي نأ نونك لواح دقو « هنم ربكألا ردقلا عايض ىلع لدي يذلا رمألا « نيرثكملا دادع

 صوصختلا ضعب هتتافو « '"”تاعوطقملاو دئاصقلا ضعب كلذ نم هل ىتأتف رعشلا كلذ ضعب هل

 . اًيبسن اّنم ةبيرق دعت يتلا ةرتفلا هذه راثآ نع فشكلا نم عطقني مل لمألا نأ ىلع . ىرخألا

 : (ها/ه : ت) (*”يبيجتلا ليله نب دمحأ نب ىَحَي ءايرَكُر يبأ ناويد ل“
 هن هى رم هر

 ها ٠ «ةبيتكلا» و «ةطاحإلا» يف بيطخلا نبا هنم لقنو ("«تاّيِبرَعلاو تاّيئاميَلسلا» ب ناويدلا اذه يمس

 يف دودعم هعومجم يف ناويدلا نكلو 34 اهبحاص صئاصخ ىلع مكحلل ةحلاص دئاصقو تاعوطقم

 . ةدرقفملا رداصملا

 : (هالا# :ت) 2**نإ ومص نب ميهاربإ نب دمحأ ناريد 5

 ةطاحإلا يف لاق . «ةرخآّرلا جَجّللاو ةرخافلا رَردلا» ب هامسو بيطخلا نب نيدلا ناسل هعمج : ٠ #2 2 0-2
 ةَعبرأ َءاَع ءارضّخلا خارصإ ىلإ يناطلسلا باكرلا ةّبحص يهجر دنع ُهَقلاَمِب يماّقم َماَيأ هرعش ناويد َتْعَمَجا

 220يخلا ججللاو ةرخافلا ٌرردلاب ءرجلا تْيَمسَو , ةَبطُخ هردص تمدقو , ةئامعبسو نيعبرأو ,

 رعشل يتسارد ءانثأ يف اهتعمج ةفلتخم رداصم يف ناوفص نبا رعش نم ىتش تارذش تيقب دقو

 . ةنماثلا ةثاملا

 .؟١84/؟ , ةطاحإلا 06(

 , 560.6 ص« برغملا لاجر ريهاشم تايركذ 0050

 « ةبيتكلاو ؛ "90 /5 , ةطاحإلا : يف هتمجرت . اهضعب يف فيلآت هلو « ةيوغللاو ةيلقعلا مولعلا يف كراشم بيدأ 2#

 , مال /ه , حفتلاو ؛

 . 76 . ةبيتكلاو ؛ "480 /5 , ةطاحإلا :رظنا . انيئاق دله ب ايسر 0 00
 . ةيمستلا غوسي ام ةيزاجحلا نكامألا ركذ نم اهيف ن ىلع « تايبرعلاب ةيمستلا رس ىلع فقأ ملو

 هتمجرت ٠ فيلأت كلذ يف هلو فوصتلاب مامتهاو ةفسلفلا يف ةكراشم هل . سيئرلا بتاكلاب بيطخلا نبا هفصو (»* *)

 . "9/56 . حفنلاو ؛ ١١6 , ةبيتكلاو ؛ 5١١/١ . ةطاحإلا :يف

 ) )5ةطاحإلا , ١//778.711 .

 ه3



 تاناطفلاو هنااا دعب نورت ١ ةرهلاسلالا+ هند است وعد هيو ودب و صوجلا كي حاصل

 2 3 م 6# ها #ة اس ا 0 '

 : (هالالا :ت) (*!يقيفكبلا ميهآربإ نب دمحم نب دمحم تاَكربلا يبأ ناويد 0

 نأ ودبيو . «جاحلا نبا تاكرَبلا يبأ رعش يف جاجألاو بّذعلا» ب هامسو هناويد يقيفلبلا عمج

 م ناجل ءامس عومجم يف هراصتخاب يتلا فيرشلا يضاقلا اق دق ريك الك ذادلا
 "نم ناجرَملاو ُولوللا' : يلاتلا رجلا نساوحلا يءاسوورت 0ناجرختسي جاجألاو ٍبْذَعلا
 (7'7ناجرْختسُي تاكربلا يبأ رحب

 تقبأ دق ةنماثلا ةئاملا رداصم نأ ريغ . نآلا ىتح ةدوقفملا رداصملا نم لصألاو راصتخالا دعيو

 ام صوصنلا هذه نمو « ةزرابلا هصئاصخ ىلع فوقولل ةحلاص تاكربلا يبأ رعش نم ةلمج ىلع

 نم ىقب ام رداصم ىلإ تراشأ دقو « 2""١!ةينابسإلا ىلإ تاعوطقملا نم «داديلوس» ةقرشتسملا هتمجرت
 ا

 . بيدألا اذه رعشب يمامتها لالخ

 :(هالكا : ت) يرقاَشتتملا ىسوم نب فسوي ناويد ل

 يف هنمو '"؟"ةيدنزلا تاحمللاو ةيدنرلا تاحفنلا» : مساب ةطاحإلا يف ناويدلا اذه ركذ درو
 دهضر ربا تايردرا ةييمخت ىلإ تاراشإو + :تافطقمو دئاصق اههريغو يرقملاو يبطخللا نبا تانلؤم

 ال «يئارملا ونت يف يثارلا مجوتا : ناونعب باتك هلو « ةيفوصلا نيدم يبأ تاراشإل هزيجرتو « ةدربلاو

 . هريغ ىئارم وأ هيئارمل اًسراد وأ اعماج هيف ناك اذإ ام فرعن

 : **0 يلحاتسلا دمحم هّللا دبع يبأ ناويد -/

 مظنلا ناك ١ : ةدربلا حرش يف يرويلألا لاق ىتح اريثك يوبنلا حدملاب دباعلا يفوصلا اذه متها

 هنم تّنلمو ,نيواودلا هيف تّنود اه تالوطملاو تاَعْطْقَملا نم هلم يبنلا حادمأ يف مظْنَي هيلع ّلْهَس

 ٠ بيطخلا نبا نيدلا ناسل هليملت اهضعب ىلع دمتعا ةريثك تافلؤم هل « نيزرابلا ةطانرغ ةاضقو ةذتاسأ دحأ (#)
 ريثنو ؛ 48/7 حفنلاو ؛ ١؟ا/ ء ةبيتكلاو ؛ 55 ٠ ايلعلا ةبقرملاو ؛ "١5 /7 « ةطاحإلا : يف هتمجرت

 . 710 /؟ « ةياهبلا ةياغو ؛ ١65 , نامجلا

 ) )19ةطاحإلا , ١58/7 .
 . 275/5 . حفنلا (007)
 501 ظادذلل 01811161'. ''ةطان -1- 8ةتهلعفأا ثل- 831 3, وأ... ةل- ةضلقلانق, 701. 28, 1963, مم. 424-381 ع1

 2 هرعش نم جذامنو هفيلآتو هتخييشمو هرابخأ نم ةذبنو هلاح لوانتت رعاشلل ةيفاض ةمجرت هيفو "5 , ةطاحإلا ع7

 . ١١8/5 . حشتلاو ؛ ١.6 , ةبيتكلا يف هتمجرت رظناو . مل

 ؛ 48 . ةييتكلاو ؛ 319 / , ةطاحإلا : يف هتمجرت . . هيلإ ةوعدلا يف بأدو فوصتلا يف فيلآت هل فوصتم هيقف (**)

 رخل ١ جاهتبالا ليئو

 0ع



 ا اح ا اا ااا ااا ا اا عا ا حا جا ابا اس ام ااا تاج نا جاع تان اا تا سلدنألاب يرجهلا نماثلا نرقلا نيواود

 . "ريك ٌرعشو فيلآت ُهَلَو' : لاقف هتسرهف يف يمرضحلا هذيملت ىنعملا كلذ دكأو لا

 + 290ئربلا دصقب ُهنم ُبلْجَتَو , ةكرتملا دصاقملا نَع ًالداَع رعشلاب ملي َناَك هنإ بيطخلا نبا لوقو

 ولع ىلع لدي ال هرعش نم يقب امف . بيصم كلذ يف وهو « ةينفلا هتميقب نكلو رعشلا ةيمكب ضرعي
 ال ٌدَحْنُم رعش نم ريثكلا َمُظَن' : لوقي ثيح رخآ ردصم يف ىنعملا اذه دّكؤيو « ةينفلا ةيحانلا يف بعك
 , "717 ار الو بئتكلل ٌملصَي

 0: نويل نبا رعش

 رثكأ نأ كلذ يف ببسلا « ةمكحلا ضرغ يف هنوكب زيمت امك « تاجودزملاو ةريغصلا تاعوطقملا نم
 اًياصّولا يف مّيدلا ءادْنأ» يهو حصنلا ضرغ يف اهصصختب ةفورعملا هبتك نم ذخأ امنإ هل يقب ام
 حئاحصو باّبحألا حئاصت» باتكو «ةبرقملا يناعملا يف ةبذُهملا تايبألا» و «مّكَحلاو ظعاوملاو
 نم ردق ربكأب حفنلا يف يرقملا ظفتحا دقو . نيوانعلا كلت يناعم يف تاعطقم اهلكو ؛ «بادآلا
 , 27 تاعومجملا هذه ىوتحم

 اك فلل هلا ناويذ

 ىف هتلحر ققحم كلذ تبثأو « اًيرعش اًناويد هل نأ ىلإ ةلاحرلا يولبلا ىسيع نب دلاخ ديز وبأ راشأ
 ا را ل ةنيدقت

 نأ ىلإ كلذ داع امبرو « هتلحر جراخ اركذ اهل دجن ال يتلا ةدوقفملا رداصملا نم ناويدلا اذه دعيو
 هتلحر ىلإ هناويد نع سانلا فرص يذلا رمألا 2 (”؟77بيطخلا نبا لوقي امك هرثن نم لقأ ةجرد يف هرعش

 . ةروهشملا

 . هتفرعم هللا ركش . ىجان ىفطصم كلم ف ةصاخ ةطوطخعم ن ةروص « ةدربلل رويلالا شه
 رمل وا ب 7 . 241 ١ جاهتبالا لين 00/50
 , 10 . ةبيتكلا (/6)

 . 581/7 , ةطاحإلا (/5)

 ؛ 049/5 , حفتلا : يف هتمجرت رظنا . ةريثك تارصتخم اهيفو ةثاملا ىلع وبرت يتلا هفيلأت ةرثكب نويل نبا رهتشا (8)
 7 ل ا ا ا ا

 . 701 /؟ « يناتسبلا فراعم ةرئادو ؛ يلكرزلا مالعأو
 , 5910-0537 /٠ه ؛ سفتلا (70
 .«قرشملا ءاملع ةيلحت يف قرفملا جات» بحاص « يولبلا يروتقلا دمحأ نب ىسيع نب دلاخ يضاقلا ةلاح وه (**)

 . 785 /" . حفتلاو ؛ 107 « لينلاو ؛ 50١/١ . ةطاحإلاو ؛ 174 « ةبيتكلا : يف هتمجرت

 . 5/١" , 9١0/5 « حياسلا نسح قيقحت ٠ قرفملا جات 0عو72020

 , 6 , ةيينكلا 1/9(
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 تاءاطعلاو تابلقتلا نم نورق : سلدنألا 2-2-2-2 مم دل ل عال دعس ل ع ع ع مع

 ( دعبو

 لثمي ال ةنماثلا ةثاملا جاتن ةرازغ ىلع ةحضاولا هتلالد ىلع ةلاجعلا هذه يف ءىراقلا هدجي ام نإف
 نباو « ناوضر نباك مهنيواود ىلإ ةراشإ دجن مل نوزيمتم ءارعش كانهف « ةرتفلا هذهل يرعشلا جاتنلا لك
 « يشروللا هللا دبع يبأو « يبحتسملا هللا دبع يبأو ٠ يزج ءانبأو « عبارملا نب هللا دبعو « نويل

 يف اباتك عنص يقيفلبلا نأ اغلب دقو . مهرصح رذعتي ثيحب ةرثكلا نم مهف نرلقملا امأ . . مهريغو
 . ةدوقفملا بتكلا دادع يف هنكلو *'"6هل ٌرعش ال ْنَّم رعشاا

 « رمحألا نباو « بيطخلا نبا نيدلا ناسل نم مهل هللا ضيق نأ ةرتفلا هذه ءارعش ظح نسح نمو
 . ةريثكلا مهنيواود نم دقف امع اضيوعت مهجاتن ضعب نيودت ىلوتي نم امهريغو

 . 8/8 , ةطاحإلا (4)

 ه1





 تاكردتسيلا





 تاءاطعلاو تابلقتلا نم نورق : سلدنألا در دو وبل د د2 كارد هاو حاف ند د و عدن م داو ع ع دك ف خد دع نجع عوق

 نيدلا ناسل نم لكل « نآلا ىتح نيواود ةثالث سلدنألاب يرجهلا نماثلا نرقلا نيواود نم تعبط
 هكاردتسا نكمأ ام قحلملا اذه مضيو . يطانرغلا نايح يبأو « يراصنألا ةمتاخ نباو « بيطخلا نبا
 نرقلا يف شاع يذلا ثلاثلا فسوي ناويد ىلع كردتسا ام هيلإ اًفاضم . نيواودلا هذه تاعبط ىلع
 فصن نم رثكأ اهنأ نع ةلضف « نّكمتم رعاش نيوكتل ةيفاك ةدم يهو « اعيبر نيرشعو نينثا نماثلا
 يف اًموظنم هرعش نم رطش نوكي نأ كلذ حجر دقو .''ةثامنامثو نيرشع ةئس تهتنا يتلا ؛هتايح
 نيعستو عبر أ ةنس ىفوتملا هيبأ ءا ر نم هئاويد يف هدجن ام لامتحالا اذه يوقيو « ةنماثلا ةئاملا

 : ةيلاتلا تاكردتسملا عبار هرعش ىلع كردتسملا نوكيسف كلذ ىلعو «ةئامعيسو

 : بيطخلا نبأ رعش نم كردتسملا :ةلوأ

 رخآو « هيلإ ةبسنلا تباث رعش « رعشلا نم ناعون بيطخلا نبا ناويد ىلع كردتسي نأ نكمي امم

(010 

 هَءاَنِب يلعت كلملل مد فسويأ

 اسدئسو كالح نم ابضع هوسكتو

 ارهوجم اجات ءارمحلا ىلع تعَقَر
 انج اقع ْمّنلا يم تدلك

 ا ٠ م 2 0

 2 0 يف رهز ةقيدح

 اَسَعْسَعَلِبَللا اذإ راّمْقأ

 ًالقعُم 85 انادي دعسلاو

 ادم كلو انس يلو
 8 العم فلكو اعوسشي ع ثمل

 اسنكمو ابلغ وابل ماَغرَضلاَو يظل و

 .ة 4م « رصابلا رونلا رهظم ةمدقم 05(

 هكا



 ا ل ا حا سلدنألاب يرجهلا نماثلا نرقلا نيواود

 : اهنمو

 ىَهتلابْب صلت ءارْذَع اًهَكَنودَو
 اَمقنأو اًبوُلُق تّيحأ َتيلثَجا اذإ

 ةئمالُم فالس اهيِناَعَم لاَخَت
 اًسؤكأ كلملا لَفْحَم يف اَهَظاَقْلَو

 كريب اهثم سرّطلا ىشَع ربحلا (َذِإ
 611 مقر حبصلا احر تي

 هلوقو

00( 

 بوحش بوب ىدّترا ليصألا
 رارفص , او هع ا 7

 6 ْنَمَو قارفلاّ فقم اًرئاَح
 زالسح تحت 0 قارفلل ىرب هيل

 ارنعماتآلا عّلْخأ انانأ

 : هلوقو

 ايتاشنأ اَمّلُك كروصُف امأ

 كارذألا نم اَهْنَع اًئروسمُتَ
 ليا ةداكملا اه كرم اذن

 كاّسمتسا ام نود نم اَمَدألْفأ

 يملا العلا ةبقلا قحب تقوو
 كام ْتَلاَقَك ًالَجَعاَهبْتَماَن

 ا
01 



 تاءاطعلاو تابلقتلا نم نورق : سلدنألا 2022-2022-22 20 عسل ع ل ع مع عم هع

 ُهنكل يرَمْرَم كَباَبدمأ مك
 0 ل

 : هلوقو

0( 

 سألاو دعاسملا دعسلا ٌةبر اَيأ

 سئَضلا ةدَرَعُملا يآلاب كذيعأ

 يذلا كعادُبإ ّيسْرُك ىلع رثثأو
 (05) يسركلا يآ هماكحإ يف 00 (هرتي)

 : هلوقو

)0( 

 ارم ةَطانرَعْمُدَللا قس
 ميري لع مل ىلا

 اهم وتتيح فتح هب تحتم

 محا لازأال نأ ايت تنمَف

 يئيتترص اشو ياسا عوبر
 ميظتمل نإ يئادَهْمَمَو

 ىمحلا نكس ْنَم لجأ نم ىمحلا بحأ
 (07!ميدكو ىوهلا يف ثيدَح ثيدَح

030( 
 ةصرس لس يييس رس لفرص هيب ل

 ١ دَْنأَف هيلع فكوَو هَرْبََراز دَكَو يكملا فيرّشلا اَبأ ف يرّششلا يري هلوَكو :

 , مير نب تارت 0

 . لصألا يف ةحضاو ريغ (8)
 ا ١ ميزع نبأ تاراتخم 08

 ا ميزع نبا تاراتخم 0

0 



 لااا ا ا ااا ا ااا اح ااا ااا حا اا ا ا ااا سلدنألاب يرجهلا نماثلا نرقلا نيوارد

 فرشلااَبأ اي كَرْبَق ترز دق
 0 2 هك 5. كر ريف هام مس

 تحل مالا تحتك : ام

 م ق مايألار ذه مل

 موسع هاااس ةرله سس

 (080(فّدّصلا ىلإ اًنوَص تعِجَرْتساَف

 : هلوقو

00 

 ع و مارغ مكيف يدّسج ىرُي

 روُتَت ميهَبلا ل يللا نكس ا
 يعجضم وحن ىدتها ام ينينأ الكف

 مكئرزل باتكلا يط يف تْئش ولو

 موق د
 : هلوقو

(0 
 أ ماس و هي

 اهّبتَف ىهنلا اك هبت بيشلا
 ىَهّتْنا الو َقاَفأ امَق لوهجلا ىهَنو

 ىتملابحرفآو وهلا ىتم ىلإ
 (؟:0ي 6| وكي اَم حبفأ خبشلاو

 . روكشم يجان ىفطصم يلإ اهئادهإب مركت ةصاخ ةطوطخم نع ةروص ؟ نون ةدربلا حرش ؛ يرريلألا م0(
 . 4” . هسفن ردصملا (89)
 5١ , هسفن ردصملا 5(

 0ع



 تاءاطعلاو تابلقتلا نيم نورق : سلدنألا 0-2-2-١ ل0 0-2 تل من م عع م عم هم م همم هم م هع

)0( 

 اًبص نإ ر حلا ىَلَع راع لهو توبص

 ابصلا ىلإ يسيرألا رتب ديكو
 اَمّنإَو لور تام بيّشب سيو

 هلا

)000 

 ةديصق « يوقلا نظلاو بيطخلا نبا ىلإ هتبسن يف كشلا نيب حجرأتملا وهو يناثلا عونلا نمو
 : اهعلطم اًئيب نيسمخو نينثا يف عقتو « نيتطصوطخم يف هيلإ تبسن

 (ادصاَق َكّمْبِج تاداّسلا َدِّيَساَي

 اكامحب متَح أو كاضر نجر

 : لوقي بيطخلا نبا ىلإ اهتبسن تبثي تبب اهيف دّرو دقو
 نكي ملو كنم دوجلاب عماط اَنأ

 ")كوس مانألا نم بيطخلا نبال

 هراثآ يف اهنم ءيش دري ملو 6م يناملسلا بيطخلا نبا رعش ةلازج نع اهروصق وه ظحالملا نأ ريغ

 . ةبسنلا هذه يفنت ىوقأ ةلدأ ىلع روثعلا لبق هيلإ اهتبسن راكنإ زوجي الف كلذ عمو « ةبقابلا

)0011 

 «ةعبرألا عئابطلا ىلع عوبطلا ةرجش» : اهناونع عوبطلا يف ةديصق بيطخلا نبا ىلإ بسنتو
 : هلوق اهعلطمو

 (ة؟ز# 0 0 : 7

 , 1١ . قباسلا ردصملا (4)
 : ةصاخخ ةخسن هئمو 40 ض « د ///ا/5 مقر ةماعلا ةنازخلا يف عومجم نم )90

 مقر ةماعلا ةلازخلاب ىرخأ. ةخسن طوطخملا نمو يرواسلا زيزعلا دبع اهئادهإب لضفت ةطوطخم نم ةروص (4)
 .د 86

 هو



 لا اال ا ااا ا ا حا عام ااا ا ا ا اا ا اا جاع ا سلدنألاب يرجهلا نماثلا نرقلا نيواود

000 

 فّعض دق هللا همحر نونك هللا دبع نكلو .؟47«ةسايسلا مجنأ» ةطوطخم بيطخلا نبال تبسن امك

 , 1*!ىرخأ خسن يف كلذك يه امك « يقلاملا هللا دبع يبأل ةديصقلا نوكت نأ حّجرو ةبسنلا هذه

 : اهعلطمو « بيطخلا نبال تسيل اهنأ دكؤي ةديصقلا بولسأو

 هايحم يهابلا كلملا اهيأاي

 هانعم ناعظألا فرعت يذلا تنأ

 بيطخلا نبال ةيوسنمريغ (؟9!هتاح يبأ نبال حايترالا ةرضح ةطوطخم نمض ةديصقلا تدجو مث

 تعبطو افيأ حايترالا ةرضح نع تخسُن (1"!سافب ةطوطخم يف هيلإ ةبوسنمو ("'”ةنازخلا ةخسن يف

 : ةمتاخ نبا ناويد ىلع كردتسملا : ايناث

000( 

 : هع اًمَعَو هللا همحر ُهَلَوَق ةديصق نم ةيرملا لهأ نم « ةمتاخ نب رفعج يبأ ذاتسألا خّيشللو »

 ٌةّلغَو نيفتعملل ع دروُموَه

 ىَعَولا يف هْنم عقلا فجس ٍْباَجْني
 ْعَمْسَت لتاَقَمْلاو ب ْطْخَي نْعْطلاَو

 تكَرفأ اًهْنم سْمّكلاَك ةَّمْلَط "رع
 (11! بئر مراوصلاو . ب حمرلاق راب هاب 2

 . اهدعب امو ١١5 ص « (م1444 , ةفاقثلا راد : ءاضيبلا رادلا) . ىرخأ دئاصقو ةسايسلا مجنأ . نونك هللا دبع (40)
 هتمجرت . حتفلا لبج ءاضق ىلوت قلفم رعاش وهو « ءانبلا نباب اضيأ فرعيو يقلاملا متاح نب مساقلا وبأ هيقفلا وه 0050

 . 77 ص 78 مقر ةيشاحلاو ؛ ١ ص « نوكرف نبا ناويد يف
 . ةيرجح ةعبط سافب عبط ١ ص « طابرلا 4١501 مقر ةينسحلا ةنازخلا يف حارلا نع ةينغملا حايترالا ةرمضح (900
 . 8١ ص « نييورقلا تاطوطخمم سرهف عجار (9)
 . 17 « ميزع نبا تاراتخم 259(

0 



 تاداطعلاو تاس ةسوورق  نساتألا' ندم همم ص دوب يتاوك ل وع ين يوم

 : اَهلْبَق يتلا نم لب . ةديصق نمهكو»

 ًةلَكْوُم كوملار ْخَف ايت لزال

 تقر هالتلا مخ ىلع يل
 يفت يدجُت يفتحَت يلاوث يلوُث

 عّمقت (...) لوأَت ولعت

 ةؤاول كِيلَع ناطلس رع يف
 1 ' ١) هو) ريبام8 مسالا راما سو ريرنم 2

 عمسيف لوقت لثتمم رهدلاو

0 
 1 مه سعف ل 20 و 2 ل كت 9 ه]# ها اي 1

 , ةمتاخ نب رفعج يبأ « بدألاب ةرهشلا ريبكلا « بطلا ميدقلا « هيقفلا يشل ةديِصَق كلذ نمو »

 ضّرَم لاحب وهو هنع تردص « هئداجإ بسن اهنم بيرتسي « هْئم درهعملا طمّتلا ىف ةرصاّقتم ٌةديصَت

 : يهو هرذع ْناَبَق ١ ''7(ىعاَم)
 و2 ل هرس - هر

 5 » (وحارفألا 0 7

 سا هس ريما يي سس

 امهيروت نم سحي داّكي َنِإ ام

 ا ل
 0 مس وه اس كو يال لب أ

 ةباهم هتجوت دق ةفيلخو

 ءافلخلاه كلم ةزعل ودعت

 #4 علاط ٌرْدَب وهو هْيَلَع ترد

 ءاملعلاو ءارزولا ههبش نم

 )٠٠١( قباسلا ردصملا .
 بيدألا اذه نأ بسحن الو . «مالكلا ىلع ةردقلا ْمَدَعَو رصحلا» هتربتعاو اهلبق ؛ام) نود «يع» ةققحملا ترسف )1١1(
 «يعام» نوكت كلذ ىلعو . ءاعمألا ىلإ ةبسن «يوعَملا» ضرملا وه دارملا نأ نظنو « كلذب باصم بيطخلا
 . ملعأ هللاو « ةدحاو ةملك

 ني



 مسام مام اع هم سا ساس تاس تاع تاع ماب ماع نما تاع تاس تاس تت مام هاب ناس م ماس نام هاي همي تاه ها ع مع سشلدنألاب يرجمهلا نماثلا نرقلا نيواود

 ىحضلا سمش اًهقْئأ يف ُهَناَكَ

 م
 اًهحابصم ُهئأب ءاَكُذ تدهش

 0 مي

 ةَلْيل نم اَهُلْثم ام هليل ا

 ةتكلاو فاكرألا هيب قرا

 ءاربغلاو ءارضخلا هب تهز
 اذ ىجْرُي لسرم لضفأ هجو نع

 ءاجرألا فقوملا لهأب تقاض

 ةَناَكَم ماركلا َنيئيِبَتلا ىظحأ

 11م هيكل رش كار

 رولا وع دلْؤَم ةّلْيلِب دعسأ

 ءانَسَو ىنس اًهنع ىئطصملل
 اَكُّتَبت ماَمَتلا لْبَل اهب اَيحأ

 تَفعوُض ٌةالص اهب لوسرلا ىَلَعَف
1 

 ىقُت ىَلَع ُهاَنَب ىنُبَم هرسْيس
 1 يضل لم

 ةّمأ رخل ثوعبم ريح اي
 ءافشَو ىدُه اًهيف ةوالتب

 ىّلعلا ىلإ قاربلا نم ىّقترا نمو
 ا ل قا
 ت4



 تاءاطعلاو تابلقتلا نم نورق : سلدنألا 2-2-2-2 مم لل ل م م ل عع

 ريب 6م رب مه رباع سا ص

 ةملب ُهْنم مجعلا راجتسا نمو

 ٌءارثألا هفاشب ْتَكّكَدَت
 2000 لملأ بذ لان و

 لا فو نب نت ا

 ا ما
 مهم (ر6 اراتتا كا نم هْرَق

 هين سل نت نركب
 0 لل

 هؤوام حجات رحب مهنود نم

 ءالعأ مهررهظ ف لَ سنو اراث

 ىَسَع ىتمالا كاهاجب دورتي
 هاجر نقتل قل يع ألا

 ها عرس هر و ٠ ٠ ٠

 مهودع تبكو مهعور نمأ يف

 ءادع هم لاطو لاطتما دقق
 مرر م6 ليل و هااس 0

 ىلتعا نم مهكلم رصتب العَو

 ةعارض كوثملا هَل لذُت ىَّبَح
 و ياو. ٠ 60 سصرفس

 ايو البلا قرص هس
 ةزيككا هنو را يك

 اكن كِل اًنعاَرَض يذم
 ءالآلاو لضَتلا يلاوملا ىَلْوَم

 ةّبعت مانألا ربع اا
 ١ و 4 الرس هريس 6 8 07 52

 2”«ءادلألا ٌةَحْفص ْتَّنكَو ضو اك

 14/7 « بارجلا ةضافن:(١٠؟)

 هال



 اساسا اا ا ااا ا ا ااا ااا اا ااا ا ااا اا ا ا سلدنألاب يرجهلا نماثلا نرقلا نيواود

 : نايح يبأ ناويد ىلع كردتسملا : اًنلاث

 م
 .٠

(010) 

 اهيف بيو ةطاَنرْغا اهب فصي « ةيمال ةديصق نايح يبأل نأ « هتلحر يف يولبلا ديزي نب دلاخ ركذ
 « هسفن نايح يبأ نع هنم ةياور ؛ تايبأ ةسمخ اهنم دروأ مث « 7"21«اهب ُهدهاَعَم بدنيو « هتجشو هقوش
 : هلوق يهو . هقحلم يف الو « ناويدلا يف درت ملو

 زا 7 ل دك تيح اهزاتكو

 ارظاَتَمو ادهاعمو اًدهاَشمو

 للا تالمُعَيْلا تارصاقلل
 اًَهَراَهْزأ تَحْنْفَت ضايرلا ثيَح

 لدْنمْلا جيرأ نم ىَكْذأ تْمَمَشَن

 اًنغلاب تاحبضُتم ردك يطلاو

 لّيملا تاّمعاثلا نوصُغلا َقْوَف
 ًمنماَك هام قاّمشُمْلل ريق

 )0١( لكتملا هعمد نئاص ليذتو

00( 

 حدمت ةلوطم ةيلاد ةديصق «مالسإلا مولع نم ةيبرعلا ةلزنمب مالعألا ةضور» يف قرزألا نبا دروأو
 « اهيلع قّلعو « اهققح دق ةمامز رداقلا دبع ناكو « عوبطملا ناويدلا يف درت مل  '١'*!هلاجرو وحنلا
 ةيبرعلا ةغللا عمجم ةلجم ىف اهرشن ديعأ مث 2 (11)ىحلا ةرعدا ةلجم ىف اهرشنو « اهل مدقو

 [ليوط] : ةديصقلا صن وه اذهو 2350

 )٠١( ؛ قرفملا جات 76/7 .
 )٠١١5( هسفن ردصملا , 5١/١ .

 . (طابرلا ٠ يجان ىفطصم ةبتكمب ةصاخ ةطوطخم ةروص) . ١١١ « مالعالا ةضور 06(

 .66١.١١١ص ؟ ددعلا , قحللا ةوعد 5

 يف صنلا ناكم نع تامولعمب يندمأف ةمامز رداقلا دبع لضفت دقو . م1187 « 709/7 . عمجملا ةلجم )1١(
 ..هيلإ هللا نسحأ « ةقدلا ةياغ يف ةديصقلل هقيقحت ءاجو « ةقفرملا ةطوطخملا يف هيلع تفقو ن دعب نيتلجملا

 ءء



 تاءاطعلاو تابلقتلا نم نورفق : سلدنألا ذو د افالم هود 6 تكد امك ككاو ناك داك كاد يدي نذر هاد نام ها كاع د اا ل اع

 ةدوكرُت ءيش ملعلاَك ال ملعلا وه

 ةدصات َحَجْنأَو هيغاب ٌراَق دَقَل

 هملعب الإ ُناَسْنِإلا لضم امو

 هدقاو نهذلا بقات الإ ٌراَتْما امو

 اًموُلعو « اًنرامغأ تَرصَق ْدَكَو

 باكو اَمْرَْح اَنيلع لوي
 اًهلصأ نككو ٌرِيَع اَهلُك يقو

 ةدناعي لوهج نم ٌرْذَحاَف وْحْئلاَوَه
 يسلا ةنشلاو نارقلا فرعي هني

 (120ةٌدباَع تأ ود هللا نيد ّلصأ امه

 دّيشم يلع ملع نم َكِيِهانَو

 هدئاش وه يذلاب ززْعأ هينا
 اًدُؤَسَو اَراَخَق اًيندلا يف َراَح ْدَكَ

 ةدئاس مج الق ' ”يليدلا دوُسألا وُبأ

 هردق لج يذلا ملعلا طَبنتساَوُه

 هدواَمُت ٌرُكذ برعلل هب َراطَو

 زمره ناو هْلَجَن ءاطع َداَسَو
 كا

 ام نوميم مث رصنو ىيحيو

 ) )1١هدناع : قحلا ةوعد .
 ) )1١9ه14 ةنس ىفوتملا يلؤدلا دوسألا وبأ وحنلا ملع عضاو وه .

 ىيحيو « يندملا زمره نب نمحرلا دبعو . دوسألا يبأ نب ءاطع مهيفو « وحنلا ملع داور ىلإ تيبلا اذه يف ريشي 0010(

 يبأل نييوحنلا بتارم : ةفلتخسم عضاوم يف رظنا ٠ نرقالا نوميمو ١ يثيللا مصاع نب رصنو « يناودعلا رمعي نبا

 ميهابإ لضفلا يبأ قيقحتب , نييوغللاو نييوحنلا تاغبط ؛ يديبزلا ؛ ميهاربإ لضفلا يبأ قيقحت , يوغللا بيطلا
 مجعم ٠ ةلاحك اضر رمع 0 مياهلز فلدور قيقحت « سبقلا رون 2 يرومغيلا ؛ ةاعولا ةيغب « يطويسلا اضيأ

 ١١١. ص٠ 1ع قحلا ةوعد ةلجمو ؛ يلكرزلل مالعألا ؛ نيفلؤملا

 ١غ



 لااا اا ا ااا ا ااا ا ااا اا ا ااا ااا ا ا ااا ا اا سلدنألاب يرجهلا نماثلا نرقلا نيواود

 هبحص عربأ َناَك دق ٌةَسَبْنَعَو
 (11101ح يلاعملا ديج أ و

 ٌةداَس هيمثث ملعلا اذه لازاَمو

 ُهدضاَعُتو هب ىلبت هَدِباَهَج
 دحاوب ميقعلا رهدلا ىَتأ نأ ىَلِإ

 دمرت هيل هي دثألا نم
 دّمْحأ ْنْب ليلَخلا َكاَذ ىرّولا ُماَمإ

 (1١”ةدساح ملعلا يف قّبسلاب هَل َرقأ

 هرجُف مآل دق ءارغلا ةرْصَبلاَبو

 ل 1 ل 2 1

 ةجهل قدصأو انهذ ىرولا ىَكْذأب
 هدهاش وه اه تْلُق ارمأ ّْنَظ اذإ

 سوُلُمْمَِج لب يرَرياِلاَس
 هدلاجي ربخ لك تيعأ ا

 آلَوأ قاَق يذلا يناثلا عضاولا ره

 هدصاوُم ىمصُت ساّنلا يف ثلاكآلو

 هناَمز لهأ ينابر ناك ْدَكَو

 هدجابيم لّْيَّللا عكار ُموُؤَق موؤص

 ةَيرُم يف ُهَرضَم هلم مق
 ةيعاع نح ةنلا ناب اًنرفُو

 تمل ماي يح ىلإ ماع
 هدفاوو قيقعلا تيبلا ُهٌقرعيق

 . ةقباسلا رداصملا عجار . ريرجل رصاعملا يوحنلا ليفلا ةسبنع ىلإ ةراشإلا ٠
 . ١ شماهلا رداصعم يف هرظنا ةلماشلا ةيبرعلا مجاعملا ءىدابو ضورعلا ملع عرتخم يديهارفلا دمحأ نب ليلخلا (١1؟)

 ْ . ةهيدب : قحلا ةوعد )١١1(

 كد



 تاءاطعلاو تابلقتلا نم نورق : سلدنألا ١ 0-2-2-2 20 2-06 دع هام دع عع ندعم عم ع ع ع

 ىتتلاو ملعلا نع امَْي هدفي ْمّكَ
 هتيم يك نينص محارإ

 ال ثِيحب رفقب هانكس رك و

 دباوأو هرفع م لإ هِيغاَنَت

 هُفيسي ريعش الإ هّثوُق اَمَو
 ةدراوم ىشْعت سيل حارق ءامب

 اهتارم هر هو يردن نع فورم

 ةدعأو ره امو كاملا ىلإ اقر
 ةناَجن هْيوَبيس نم ىأر اًمَلو

 200111 لعاب هاند يملا نأ قب

 هبسلع كراو نانك ذإ ريحت

 ةذلاو ره نأك ىتح هفنطآلا
 0 هسا ريبا ل ةاس لس

 هَموُلع اكشف افش و

 هدعاس دّشاو هاميس تدب نأ ىَلِإ

 هدعو هّللا نم هاَفاو َكاَذ ْدِإَف

 ءدهناو ءاح ذإ رضصعلا نحو حارو

 ممولعل اربشات هيوبيس ىَمأ
 هدهاوش الطع وحتلا ىحضأ هالوَلَف

 ةدوحو ارخف ناك اباتك ىدتلاو

 هدتاَحم ورمع نب بعك ذإ ُناَطحَفل

 ىَروْلا يف َقرَفَتاَم هيف عّْمَجَو

 هِدلاَتَو هيَلِإ ىَرعي هفراطق

 نب بعك نب ثراحلا ينب ىلإ بسيتتيو ء سرفلا يلاوملا نم لجر « يقف نب ناملع نب لزمه ني ربأ نه + ةيووس )١14(
 . اذه هئالوو هبسن ىلإ رعايشلا ريشي فوسو (هلببق ةجيفصلا يف( ) ةيشاحلا رداصم يف رظنا . ءالو ورمع
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 ا اا اا ا ا ااا ااا اا اا ااا ااا ااا اا سلدنألاب يرجهلا نماثلا نرقلا نيواود

 سمسا هو 8. هان ووو 00-0 77

 ؛ةراوتش تاكو هيصارع تعا
 نبا وخل ولا كرك كِل

 و 0000 يف ها ص ربا رف ساس

 هدهاوشو ةدوهشم هتايأف

 ايرث ُكَتَالَف رشب ىبأ باك
8 8 0-4 0 00 

 هي ل الا داخل
 هو سمس يعاعا سةورع مس هم

 هدهاشت تنأو ىهزت تدغ تءانث

 مك 5 ل

 ةدئاصتْنأ يذّلا لك هفَج يفر

 دك 1 2 ب

 دحام ردفلا هيشات انف كين

 ةزومر تكف نإ يلاثث تسلو

 ةدئادش كئرع مأرهد كّضعأ

 ةترهش جايهلا َقَلَت نإ بضَعلاوه

 ُهدِماَغكَْنِإَق بْرَحْب صْتالإو

 املا :لويستلاب 7 شك الي
 ةدصاّقم هّْبلإ ودبَت نم مهفلا وُذَف

 (١1!:و(رط نبا ىوس هيف ضرّتعي ملو

 ْهدهاَحَم ْمَداَقَت مل ايرَط ناكر

 نيرشعو نامث ةنس ىفوتملا « يقلاملا , يوحنلا ةوارطلا نب دمحم نب ناميلس نيسحلا وبأ وه : ةوارط نبا )١١5(
 ؛ 7١8/7 « ديعس نبال برغملاو ؛ ١١ « مداقلا ةفحت : يف هرظنا . هيوبيس وحن هيف مجاه باتك هل « ةئامسمخو
 . ١ 76١ سمتلملا ةيغبو ؛ 77 « ةاعولا ةيغبو

 ءءء



 تاءاطعلاو تايلفتلا نم نورق : سلدنألا تلو هام امك هاا هدو رع داود ل عارم داو و مرح اج 0 لو ا ا ادع

 هلق رجلا نفل َُيَسَح
 0130نماتخ نُهذلا ُدراَب يلاَمّثلا نو

 ةكَحَض رهذلا ىذدَم اراص امه ام امه

 ةنيمياك ىديتو الات انه فنك

 ىرُش اذ ىّنَح لقا حيحّص وُ

 ةَسأرربكلاَراَخ دك لرش لوي
 ُهدِصاَقَم لهس وحتلا نأ نظ دقو

 لئاَسَ رزستب الإ لَمْ مك
 هذصار وه هقاروأ يف هّقفلا نم

 ةيثرو اهاج سانلا نب لات دقو - م مم اس مسا ص

 ةلتككألو يلاعملا ليث نع هاهلأو

 تب مو اًمعَط بادآلل َقاَذاَمَو

 واجبي رثكو موطن نعي
 يو يناتتلا راكب حكت

 هدقاع وه اهب ظفل نم ءف كلا اهل

 مب سورا لس رع ل
- 

 ةداَكَن ضعب هيف هيوبيس ىأر
 هدئاعم لس ال يل

 همْهفل لهأ تنأ اَم دنا تلُثَق

 ةدكأآر ركفلا ضئاَغ ًالإت ْنأاَمَو

 تمس ةيحل وذ ام َكّرْمَعَل

 ٌدعاَسُتتاهجلاو سأر قارشطأر
لا يف باتك هلو ؛ (ه198 : ت) دربملاب روهشملا يلامثلا ديزي نب دمحم سابعلا يبأ ىلإ ةراشإلا 20515(

 . هيوبيس ىلع در

 . 01 /” « ةطاحإلاو قحلا ةوعد نم حيحصتلاو « «ةجحو) : طوطخملا يف 010

 6م



 لا ا ا ا اع ا ااا ا اا اع ا ابا اع اح ا ا احم ا سلدنألاب يرجهلا نماثلا نرقلا نيواود

 8 سوم و 0 2 10

 اتم دقاق ننال ملا لإ
 'ملاع َكّنأ لاهجلا كماّهيإو

 0 ةرعولا يف در َكَنأَو

 ٌرِجاَه ثنا يذلا وحَتلل بلج جأب

 هدجاه تْنأ يذّلا ليللاب سردلا نم
 7. 00 تت ٠ رص - ص

 ٠ سارع ٠م ل
 هدشار َكّنِإ وحتلا قيرط يف ذو

 همولع يف رهام باداَق ريَخْل اكل

 ةدهاس فرطلا رهاس الإ مسي مَلَق

 تينو تنال ف زكا
 ةدجاو كش ال تنأ اًقح هللا ىَدت

 نصرت رقت
 ةدئاز ظحلا رفاو اًهيف لهجلا وذو

 ساس عسمع# ليس مه 7 و

 ىسضم دق يلع اهيف ةوسأ ميل

 لعاَسُي اَيدّص اينالا يف قلي ْمَكو
 1150 لق لب || اَهْنَع هدعب ىضم

 ةدكاتي اذوسح مدعي ملو اًفاَقَك

 اههيفنسر شب رطباَبأ ىقالو
 (0"1ةدداَغب لالض يف تدامَت َةاَدَغ

 )١( ص « قحلا ةوعد يف ١69 :

 ملاع هنأ لاهجلا هماهيإو
 هدهازو دوجولا يف درف هنأو

 )( ةطاحإلا يف يناثلا رطشلا يف ةعوضومو قحلا ةوعد يف ةطقاس : لني .
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 تاءاطعلاو تابلقتلا نم نورق : سلدنألا 1 2 0625 توج 3 نو قاد اود 2 2 مملاو رع ب 23822 1 227

 يدش هم ا و مرا 0 و ساس هاب و

 هّخيش رظاني نوراه روحت ىتأ

 هو سس ا م06 رم هر و ل م

 هلكالم تدبت ىتح هحفانف

 هداج قيحللا ركنا نتكلو نحس

 اًمكاَح َراّص ْذِإ ارمَع يلع َداَكَو
 (11 11و ررَمَع ناك يلع م

 هدالاو رجه يذلا ”رييهألا هذروأو

 ةدارسم يفةكرش دايز نبالو

 "115ةدئكز بلقلا كرم دايز نياك
 ربشُكو يسلع يلا اًمرج امه

 ةراخأ هتف ب تيرم
 ري تع لن مهم هر ساه

 هلثمورمع الو زؤيمع ىلع يكب

 هدقات روسفأو ايعأ لسكشم نإ

 م مورس م

 ةدُقاَعَم ماذب قئلعت ملو ع 27

 رودس مر ٠ ا سس

 هلئاوُق راسن ردع قريشب

 ءىراق ضرألا ىلع صخش الَق نالو

 هديآز و هالو رب يبأ باَتك

 نشك مهيف برَصلاب رّشْنَم ىوس
 هو م رم م ل هيي ويه رص ل .

 هدسقاوم وبخَت سيل قوشو هِبلإ

 ) )1١هيوبيسب روهشملا.نامثع نب ورمعو يئاسكلا ةزمج نب يلع ينعي .
 هيوبيسل نيثوانملا يئاسكلا ذيمالت دحأ دايز نب ىيحي ىلإ ريشي (17؟7) .

 هئا/



 لاا ا ااا اا ا ااا اا اح ااا ا اع اح ااا اح اا ا اح ا ااا سلدنالاب يرجهلا نماثلا نرسقلا نيواود

 هل نسلدلا زها اثم لان امو

 اجار ةللعق يت باج
 يرصات فعض ىلع رصم يف ينو ا و

 هات

 هو هيبه # مع رص ل ع ص رس ل
 هدعاوق تدَببت ىتح هجلاعو

 و - ارم م و
 هذض ورايح

 ريع م هما

 هموُلع تِبَم نايح وبأ اًيحأو
 هدساك قفْي وحتلا ملع حصاَف

 ُةَلْخَر رفقلاب طخ يبرم نإ
 ةدحال هافخأ وخَتلا نأ نيت

 هدشارَم منع لض ملع ءارفال

 هّقحتسم نع ريدصتلا رخأ دّقل

 هدفا نمذلا دما ْرْمَغ مدُكَو

 مهسوّلج يف ىعس ْنَم يفالي فوّسو
 هدئاقع تنكأ ام ىَبقع هللا نم

 ىرد اَمَقهاَوّم مهيف ُهَلْقَعالَع

 دقاق راثلل ناَمْنإلا ىرَم داب
 11و حت رفعت اَنمَقأ

 هدِمهاَشُنو مهرمأ وذ اًندهاَشي
000 

 ةلئاط رهذلا ىدم مهنم لت املك

 0 ا

 ةلس اهب ىفوتو اهيلإ داع مث 2 ماشلاو ةكم ةرايزل اهنم جرخو ه717/ ةنس سلدنألا نع هليحر دعب رصم يف رقتسا 0(

 : 1١١ ١6( ص , هناويد ةمدقم) م6
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 تاءاطعلاو تابلقتلا نم نورق : سلدنألا 0002-2 مم سم هس ع ع م م ع

 مهئيدح اًندرَس نميف ةولسم اَنَل

 ةدراس لاق يذلاب ىَّلَسَتَي دَكَو

 املاب تقلي موي لصت نإ يخ

 نانانن هنن هقنك
 اَنْكَلَم 59 تسال

 ةدئارع ليمجلا مهلا اناس
 همر مع 52 ُلْمَق ادعلا ديبم

 هلام ا ل و
 ةَدْجَتَو اذوج مالسإلا ىَلَع ضاق

 يسمن ا حسلا ب كت
 ةّضَنب اًناوخإ اب معو

 هكئاَك شاع ال ١ ؟!واينسألا اهب صخر
 اَمماَمِإَو ائَخَيَش اّنع هللا ىَرَج

 ُهذئاَف مَع يذلا ديحلا ةاسارا

 00 أ ناجح تملا دقت

 ةدلاخ قرشلا رَجَع أ اَرْخَف برع

 واعا وعش ه سم يربي زر

 ا هيوحت ةخرويتتم

 اا صو 1 لحم

00 

 ريو ةه ا

 تنهامر قرتعلا هه تق وتساهب

 هبا يداهس ا ال سخن مو

 هلذقأر ليللا مئات يريغو قبس

 . 184/١ « ةطاحإلا « ةلصلا ةلص بحاص « ريبزلا نبا رفعج ابأ هذاتسأ ينعي (174)

 0غ:



 هيام م سس م همس همم همم هام مم مس هام م سم مس مام م ممم همم همس همس مس هم مس همم م م ممم همام سئلدنألاب يرجهلا نسماثلا نرقلا نيواود

 000 ملعلا روب وُلَجَيَ

 هدئاطو تاّقلغم املع َحَئَفَي

 وثلا ٌةيرُع /ن كاطخذ يْنإو

 1 مو ا

 ينتج رصم يفو يسحور ةطاَترَب
 ُهدراَق وه نَم درفلا يني له ىرت

 ىف نم يفاوق اًهذخ رفع اَبأ
 دئاصق يناوقلا "'*رُش ىَلَعُميت

 اتيثسح نذألا ئنإ نذإ الب ريَسُي

 ةنحكفامو 23 عامس اقري

 امس ربا
 اًهْنِجَتْنأ لصأ ةديجم

 يكرشهاقاَمياوَم َيكالوتَم

 ف و

521 
0 

 ب 2

 ةهدذجامأ

 وقم كرحأ ىّنح ينَتبذُهَل

 ا

 دماج ناك اَمَدْعَب يركف تكد

 ةدراف د اًمدعب يرعش هوا

 ُهَّنِإ كركذ هيف اماّمخ تلَعَج

 ةدشات رع | نإو ىلعأ لب كسملا ون وه

 . عيبطت هلعلو «رمن» : قحلا ةوعد يف (110)
 , ؛اهل» : ةطاحإلاو قحلا ةوعد يف )١117(
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 تاءاطعلاو تابلقتلا نسم نورق : سئدنألا 2 لاب خا ابو تاو اي حا و4 ماع درعا تات نر دال 20 ن6 ن2 نهاد ماد جاو هع

 : ثلاثلا فسوي ناويد ىلع كردتسملا : اًعبار

)01( 

 ىلإ هبسنو «روهزلا عئادب» يف سايإ نب دمحم هدروأ صن ثلاثلا فسوي ىلإ هتبسن حجرت امم
 : هلوق كلذ نمف « ةقر هيف ديج رعش هلو « رهام ارعاش ناكو» : لاق « رمحألا نباب فورعملا فسوي

 يكست تيهذأ يلا لاخلا َةَبَراَيأ

 كْنم يل دبل ناك لاح يأ ىَلَع

 ىَوَلاِب قّيلأ ومو لذب اّمإَ

 "1"”«كلملبْوَبلا رهررمب امك
 مف

 ىلإ ققحملا راشأ دقو « ناويدلا يف دراو وهف «رصابلا رونلا رهظم» يف هرعش نم ءاج ام امأ
 : هلوق اهنم , ناويدلا يف ةدوجوم ريغ تافاضإ «رهظملا» دئاصق ضعب يف نكلو « '١”كلذ

 اَمَّنأ بّسحاَف اًهاَفْطع حاكرتو

 معتم دق حاترملا نصُعلا نم

 يبخاو ٌرَغألا مْوَيلاب اَنَهأ
 معئي هّللا هب هب اًثاّقيم عّنصلا نم

 ةكودب ديعسلا ديعلا لبقتساو
 5 طخَت اَهيِلاَعم موسر

 )١110( روهزلا عئادب . ١/ 20١ .
 ( 2005ءاضيبلا رادلا « ةفيرشنب دمحم قيقحتو ؛ نوكرف نبأ عمج . رصابلا رونلا رهظم « ١م 1

 )١59( هسفن ردصملا . ١لا.

 همذؤ



 اا ااا ااا 13110ة#آ#آ15152100#1 سشلدنألاب يرجهلا نماثلا نرقلا نيواود

 عجارملاو رداصملا

 : (ه598:ت) « هللا دبع نب دمحم هللا دبع وبأ « رابآلا نبا

 « يمالسإلا برغلا راد : توريب ؛ ىلوألا ةعبطلا « سابع ناسحإ قيقحت ؛ مداقلا ةفحت

 .م1985/ه5

 : (ه17* ٠ :ت) « دمحأ نب دمحم تاكربلا وبأ « سايا نبا

 ةيرصملا ةئيهلا : ةرهاقلا « ىفطصم دمحم اهل مدقو اهققح ؛ روهدلا عئاقو يف روهزلا عئادب

 .م1987 /ها١ 5٠7 « باتكلل ةماعلا

 : (هال 58 :ت) « ىسيع نب دلاخ ءاقبلا وبأ « يولبلا

 قودنص ؛ ماد( حئاسلا دمحم نب نسحلا قيقحت ؟ قرشملا ءاملع ةيلحت يف قرفملا جات

 .ما19-« يمالسإلا ثارتلا ءايحإ

 : (هالا/4:ت) « نسحلا نب دمحم ركب وبأ « يديبزلا

 راد : ةرهاقلا « ةيناثلا ةعبطلا « ميهاربإ لضفلا وبأ دمحم قيقحت ؛ نييوغللاو نييوحنلا تاقبط

 . م1917 /ها97 « فراعملا

 : نيدلا ريخ « يلكرزلا

 . م1585 « نيبالملل ملعلا راد : توريب « ىلوألا ةعبطلا « مجارت سوماق : مالعالا

 : (ه5865 :ت) « دمحم نب ىلع نسحلا وبأ نيدلا رون « يبرغملا ديعس نبا

 ٠ فراعملا راد : ةرهاقلا « ةثلاثلا ةعبطلا . فيض يقوش قيقحت ؛ برغملا ىلح يف برغملا

 .ما586 9١م

 : (ه١91:ت) ركب يبأ نب نمحرلا دبع لضفلا وبأ نيدلا لالج « يطويسلا

 « ةيناثلا ةعبطلا « ميهاربإ لضفلا وبأ دمحم قيقحت ؛ ةاحنلاو نييوغللا تاقبط يف ةاعولا ةيغب

 : م1905 /ه 49 « ركفلا راد : ةرهاقلا

 : (ها"١8 :ت) « يلع نب دحاولا دبع « يوغللا بيطلا وبأ

 « يبرعلا ركفلا راد : ةرهاقلا « ميهاربإ لضفلا وبأ دمحم قيقحت ؟ نييوحنلا بتارم

 .ماؤ/5/ه4
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 تاءاطعلاو تابلقتلا نم نورق : سلدنألا

 : (ه048:ت) , ىيحي نب دمحأ رفعج وبأ « يبضلا ةريمع نبا

 . م951١ « يبرعلا باتكلا راد ك ةرهاقلا « سلدنألا لهأ لاجر خيرات يف سمتلملا ةيغب

 : ناميلس نب دمحأ نب نسحلا وبأ « نوكرف نبا

 ةيميداكا : طابرلا « ىلوألا ةعبطلا « ةفيرش نب دمحم قيلعتو ميدقت « نوكرف نبا ناويد -

 .ما1981/ه1٠54١ل « ةيبرغملا ةكلمملا

 ةعبطم : ءاضيبلا رادلا ( ةفيرش نب دمحم قيقحت ؛ نوكرف نب عمج « رصانلا رونلا رهظم ِ

 .ما١1919/ها5١5١؟ « ةديدجلا حاجنلا

 : اضر رمع « ةلاحك

 : ماوه /هاال“ ١ ىبرعلا ثارتلا ءايحإ راد : ثاوريب « نيفلؤملا مجعم

 : هللا دبع « نوئك

 ء رشنلل ةفاقثلا راد : ءاضيبلا رادلا « ىلوألا ةعبطلا « ىرخأ دئاصقو ةسايسلا مجنأ

 : (هالال":ت) « هللا دبع نب دمحم هللا دبع وبأ نيدلا ناسل « بيطخلا نب نيدلا ناسل

 ةرهاقلا « ىلوألا ةعبطلا « نانع هللا دبع دمحم قيقحت ؟ ةطانرغ رابخا يف ةطاحالا -

 : ماوالا/ ١91/1 /ها1 91/1197 « يجناخلا ةبتكم

 راد : دادغب « يدابعلا راتخم دمحأ قيلعتو رشن ؛ بارتغالا ةلالع ىف بارجلا ةضافن

 . م19 « ةماعلا ةيفاقثلا نوؤشلا

 .ما9١-٠ ن.د « م.د « مياهلز فلدور قيقحت ؛ سبقلا رون

 هم





 دوجولاو ةروصلا : دوقفملا سودرفلا

 (رصاعملاو ثيدحلا يبرعلا رعشلا ةيؤر)

 يرديلا قبيرطلا دمحأ





 تاءاطعلاو تابلقتلا نم نورق : سلدنألا 20 4 تاع ولو كلود هل ماب امتلأ لالإ 2 وكمل ء م هل عد اح ع طاح كو دع

 دوجولاو ةروصلا : دوقفملا سودرفلا

 (رهاعملاو ثيدحلا يبرعلا رعشلا ةبؤر)

 (*!يرديلا قبيرطلا دمحأ

 ثحبلا صلختسم

 يف يسلدنألا روضحلا دكؤي نأ هلالخ نم هبتاك دارأ نيمأ دصرو نأتم دهج ةرمث وه ثحبلا اذه

 . ازمر وأ رشابم لكشب « احيملت وأ احيرصت كلذ ناك ءاوس « رصاعملاو ثيدحلا هيمسقب يبرعلا انرعش

 ىرخأ تارم يف هنكل اًنايحأ ىذتحملا جذومنلاو راصتنالا ةمق لثمي يسلدنألا روضحلا اذه ناك

 جذامنلا نم ريبك ددع لالخ نم كلذ ىلجت « اًضيأ سأيلاو ةعيجفلا امبرو ةميزهلاو راسكنالا ينعي

 . ةيبرعلا ءارعش نم ريبك ددعلو ةراتخملا ةيرعشلا

 طمطفتخفلل]1 515 1

 آ38ء ةمل ظعدللاو: ل (0هداعتم موقت طوعانع 7ءضونم

8 
 فطصسقل خا-'ادنطأو خل- لهل

 (م851408)

 فلحفسل ولك طماتعط ةطوعمأ ظوتم 2 ععمومةمطتعقل مملصأ 02 ؟بذعإل, طقق طععمرمع ه

 مع مرج ذم اطع ا«اكبقم هغ طمسمم اضما1علقع, ةذست]ةمازل, 0 طع ةعوطو ةصل طع 564دماتسسم ذأ

 طقم ةطةءمدصع ج ةزرصطمأ 02 طع لتكةماع# ه2 لععاتمع. ءمدد اطتك ةصعاعر ذأ طقف طععمتمم 0ءعمات

 ءمورمكعل ذه طع ىعوط ك0مم5ءاماتكهعوذ ةطل ىاتطعممقعأ0انك5635 ةك قس اطقعع 0[ م3253015ع ذم

 طع مدقأ. ممم اطتخ اصلقعع ةلكم طع ؟مانصاقتمك 0, همداقل عم طاتعوأ ؟مداط 0ع 2 10غ هنا“

 1ماعرعوأا ذم اطلخ ةقمعمأ ةصممدعل اطع ءطمتعع ه2 اطع ممتع ه2 تك ©ه11هودئاسس ةصل 02

 ماتسصطعت 06 ؟عةقممكر اطع 205غ ةصموءاقمأ ه2 ىطتعط هع اتملكعل م موعانع ذمصم؟ 260م ؟طتعط

 طقم ةطععمستع لمرصتسقممت ذم اطع دتصل ه2 طع :عوعومعطع,-ممعأ 1غ 15 هه ذمعتاهطاع لصه]ناإا

 كلملا دبع ةعماج « بادآلا ةيلكب ذاتسأ ٠ (ثلاثلا كلسلا هاروتكد) يبرغملا بدألا يف ايلعلا تاساردلا مولبد (8)
 . رصاعمو ثيدح بدأ صصخت ايلعلا تاساردلا مسق -ناوطت 2 يدعسلا

 هال





 تاءاطعلاو تابلقتلا نم نورق : سلدنألا د نع ه2 هو سو د5 طوع ماو 1 فنا ةمقامسب

 عوضوملا تابتع ىلع
 : ةئطوت ١-١

 نم «دوجولاو ةروصلا : دوقفملا سودرفلا» : عوضوملل ةيئاهنلا ةغيصلا ىلع يرايتخخا عقو نيح
 ةروصب عوضوملل يلاكشإلا حرطلا بحصتسأ تنك « ةرصاعملاو ةثيدحلا ةيرعشلا ةيؤرلا لالخ

 - ينادجولا هبارسنا نيبو « هتيثارتو  ةودنلا عوضوم  عوضوملا ةلاصأ نيب : ةريحو ةريح دعب .ةقبسم
 يسيئرلا روحملا لوح ةرئادلا ثوحبلا ةيبلاغ نأ ىلإ « يسدح يناده دقلو . ةيرعشلا انبراجت يف اًنهار

 . .. ايبدأو « ايملعو « ايراضح) ءاطعلاب رخاز ثارتك « سلدنألا عوضوم ىلع اهليلحت يف بصنتس
 . تابلقتلاو تاءاطعلا : ةيراضحلا هتيئانثو عوضوملا ةلداعم يف حورطم وه امب يخيراتلا طبرلا عم (خلإ

 ةلداعملا حور نم قلطنا دق « ةودنلا روحمل يراضحلا عورشملا ةغيص نأ « هيف كشال اممو

 فوسليف كلذ ىلإ بهذي امك « ةباجتسالا رصانعو يدحتلا نوناق نيب ةيدوجولا اهتيلدج يف ةيراضحلا

 هذه ىلع ةيليلحتلا هترظن ىنب دق نودلخ نبا يمالسإلا خيراتلا فوسليف نإ لب «يبنيوت» ةراضحلا

 يليثمتلا سايقلا اذه نع دّلوو ')ناسنإلا رمعب تاراضحلاو تايندملا هّبش ثيح ؛ يبنيوت لبق ةيضرفلا

 .'"” ةعبرألا لوصفلا نوناقل عضخت اهنأو تاراضحلاو تايندملا نع هروصت ةميعن ليئاخيم بتاكلا

 هيوحت امو ةينوكلا ةرهاظلا ةبراقم لواحت امنإ تاروصتلاو تاليلحتلا عيمج نإف « لاح ةيأ ىلعو

 نيذلا يف هّللا ةْنَس . . . 8 تاراضحلاو تايندملا ةايحو « تاعامجلاو دارفألا ةايح « ةايحلا رهاوظ يق

 . 7 ةيآلا « بازحألا ةروس . «اليدبّتهّللا ةّنسسل َدجَت نلو لبق نم أوّل

 روعش  نيملسملاو برعلا نحن انروتعي « هجئاتنو هتامدخل انمهفبو « خيراتلاو ةراضحلا قطنم هنإ

 ةيفارغجلا سلطأ نم «سلدنألا» بايغ نأ كشالو . عيرم يراضح طوقس نم انخيراتب لح امل ءازعلاب

 ابارت اهنوك نم ال ٠ ىربكلا ةيراضحلا ةعيجفلا لثمي « خيراتلا بلق يف اهئاقبو « ةيمالسإلا ةيبرعلا

 دعب ضرألا قطانم تحستكا « ةعشم ةيناسنإ تاءاطع نم سلدنألا ضرأ هتطعأ امب لب « طقف « اًيفارغج

 . باتك لجأ لكلو . . . ضرألا ريغ ضرألا تلدبت نأ دعبو , اهبايغ

 باتكلا راد ط « ١ 5 ص « ١ حم ؛«ناسنإلل امك رامعأ اهل ةلودلا نأ» يف رشع عبارلا لصفلا ء نودلخ نبا ةمدقم (1)

 ص ؛ «عوجرلا نس ىلإ فوقولآ نس ىلإ ديزتلا نم صخشلا رمع ةباثمب ةلودلل رمعلا اذهف» اهصن نمو « ينانبللا
 م

 ١17. ص ,(ماؤكا  رداص راد : توريب) « ملاعلا توصو ؛ ١١5 ص . روجيدلاو رونلا هيباتك رظنا (؟)

00 



 هاك دان اعاد ع تاما همام عنق نانو دود هدو دامو دال ع ادا داو ناد ا و حدد هدا اهدا دوجولاو ةروصلا : دوقفملا سودرفلا

 0 ناكملا دولخ ىلع ًاناهرب فقي هدحو رعشلاف

 8 . روهدلاو ةنمزألا لازتخا ىلع رداق 2 هدحو رعشلاو

 ةبرجتلا بلق يف ةرضاح . يواهتملا  اهفيرخ يف وأ « ءاطعملا  اهعيبر يف «سلدنألا» يه اهو

 . انيف اهدولخو « اهيف اندولخ ىلع ناهربك . ةرصاعملاو ةئيدحلا « ةيبرعلا ةيرعشلا

 ١" عوضوملا ةدام :

 . راتخملا يروصت مامأ ةبصتنملا اهتاينبو ةروصلا ملاعم ىلإ يب تفلد يتلا ىلوألا ةوطخلا يه كلت

 دعبو . . . دحاو نآ يف « نيعضاوتملاو نيبيرقتلا درجلاو حسملا ةيلمعب موقأ نأ الإ اذه دعب « دب سيلو

 « ينم اًداقتعا "”يرعاشلا ناكملا ميلاقأ يف ناطبتسالاو ثحبلا ةبغر نم ءيش.- اًقباس_ يدل تققحت نأ

 « ايراحصو اًبوهس ناكملا اذه ناك نأ ذنم هريغ نم رثكأ «ناكملا ةيرعاش ب طبترا دق يبرعلا رعاشلا نأب

 .'47. . . ةزمارلا مصاوعلاو نئادملا نم ةاحوتسم ةدقعم ةيراضح ةبرجت دسجت نأ ىلإ

 ال  ةرصاعملا ةيرعشلا ةبرجتلا بسكأ يذلا وه  يناكمو ينامز  ءاضفك «سلدنألا» نأب ىرنسو

 . (؟نابالا لبق ءاج حوتفملا سوقلا اذه لعلو . .) « ريبعتلا حص اذإ « يثادحلا اهدعب  ةثيدحلا

 « ؛رصاعملاو ثيدحلا يبرعلا رعشلا يف ةلوج» ب موقأ نأ ينم تمزلتسا ةيناثلا ةوطخلا نإف نذإو

 دارطاب ينقحالي ناك تقولا لماع نأ الإ .*”ضيرعلا ميهاربإ رعاشلل ينيرحب باتك ناونع يف ءاج امك
 ةيرعشلا ةحاسملا ةعاسش مامأو .. ةودنلا داقعنا نيبو ينيب ةلصافلا ةينمزلا ةحسفلا قيض تحت ..

 « ًاريخأ تيفتكاو . . عيزوتلاو رشنلا ناديم يف برغملاو قرشملا نيب لصاوتلا ةلق مامأو . . ةيبرعلا

 « ةلماكلا ةروصلا قيقحت ىلإ ليلقلا فوشتلا نم لمحبي  صلختسملا يف درو امك  يحومط نإ

 ةروص» نأب  امدقم  اعنتقم تنك نإو . . . رماغملا ثحبلا مه نم اًقالطنا  اضيأ  ةرياغملا ةروصلا ىلإو

 ةعيجفلا حشر اهايحم نم فقوتي مل « ةرصاعملاو ةثيدحلا ةيرعشلا براجتلا بلغأ يفو «سلدنألا

 يف رشن ام اهنم . ةيبرعو ةيبرغم ةيرعش جذامن لالخ نم «ناكملا ةيرعاش) ديسجتل تالواحم ثحبلا اذه بحاصل (”5)
 ناونع ناكو ةيبرتلل ايلعلا دهف كلملا ةسردم تاروشنم (نونفلاو بادآلا يف ةجنط) ةيلودلا ةجنط ةودن لامعأ
 . ١؟ « حاجنلا ط « ةودنلا لامعأ نم 5 ص « «ةركاذلاو زمرلا : يرعشلا لييختلا يف ةجنط» ثحبلا

 . ”شماه « هالعأ هيلإ راشملا ثحبملا رظنا )2

 دقنلا نم تالاقم يهو (م15 2 نييالملل ملعلا راد : توريب) « «ضيرعلا ميهاربا» ينيرحبلا رعاشلل باتك وه )0(

 : هدهع ىلع «بيطلا حفن» ةلجم يف «دقانلا /رعاشلا اهرثثي ناك يقوذلا يعابطنالا

 ها



 تاءاطعلاو تايلقتلا نم نورق : سلدنألا 000 ا0000000012012بب7ب

 ةروصلا نأ كلذ ! دقعملاو هنم حطسملا . . ديعبلاو هنم بيرقلا يرعشلا طاقتلالا يف ءاوس . . ةاسأملاو

 . يبرعلا نادجولا ةبرت يف ٌةرفحنم اهنأل فجت نأ اهل نكمي ال ةيواسأملا

 تاءاطعلا ةيلدج يف كرحتت يهو ... ةرياغملا ةروصلا مامأ « ةلماكلا ةروصلا ققحتت نأ يلمأو

 يف ةرباغلا ةنمزألا لزتخت ةرصبتم ةيرعش ةيؤر نم لب « ققدملا ثحابلا روظنم نم ال . . تابلقتلاو

 . نادجولاو دسجلا بارت عم اهقصالت يف ةنكمألا يوطتو « رضاحلا عم اهعطاقت

 دح ىلع «يقوش تايسلدنأ» نم قلطني نأ « ةيسلدنألا ةبرجتلل يناطبتسالا ثحبلا اذهل تيضتراو

 ْ . نيرصاعملا ءارعشلا براجت ىلإ فاطملا انب يهتنيل رتشألا حلاص انذاتسأ ريبعت

 بسحب « ةيبيرقت ةيبرع ةيليثمت عم « ءالؤهو كئلوأ رعش نم جذامن - يدل - تعمجت دقو

 . اهيلإ راشملا بابسألا ىلإ هدرمف « ريصقت نم ناك نإو . .ناكمإلا

 نل « اذه ثحبلا تاوطخ نأب  ةيادبلا يف  فرتعا ينإف « نوتمو صوصن نم يدل عمجت ام مامأو

 امك « ةيلامجلا ةروصلل ينفلا قيقدتلاب الو .. ةيفارغجلا ةيميلقإلاب الو « ةفصاولا ةيفصولاب مزتلت

 طورشب طونم وه ام ةحاسم نع قيضت يتلا ةيلومشلا ثحبلا اذه ةعيبط نم نأل ؛ ءارعشلا اهاحوتسا

 ثحبلا مه ناك نإو . نايحألا ضعب يف اًنراقمو « اًنطبتسمو اطقال نوكأ نأ نآلا يبسحف . . ةودنلا

 . . ناطبتسالا وأ . . طاقتلالا يف . . ةرياغملا ةروصلا سجاهب اموكحم

 «تالوطم مأ تناك ةيرعش ًةيحرسم» ةلماك صوصن ةبراقم نع تلدع ينأب « اضيأ فرتعأ ينإ مث

 نم . . ناسنإلا يفو « ناكملا يفو « نامزلا يف لسانتملا «٠ سلدنألا ملاع نم اهعوضوم تحوتسا

 يهو "ريبك خيرات ثدح نم وأ « ريمس قشاع ةياكح نم وأ ريسأ ريمأ ةلاح نم وأ حتاف ةصق

 ءارعش نم ارعاش نإ لب . . برغملا نمو قرشملا نم ءارعش ملقب ةيرعشلا ةبرجتلا اهتبصخأ تاعوضوم
 نم ايمارد ءاضف اهل راتخا دقو ةاسأملا خيرات يف ةمساح ةظحلل ًاريبك اًناويد صصخ نيدلاخلا اسنرف

 راطإ يف ةيبدألا هتناكم ًاوبتي نأبو « ةساردلاب ريدج يسنرفلا ناويدلا اذهو «ةطانرغ طوقس ةيشع»

 ينابسإلا رعشلا يف ةزراب ةناكم دلاخلا اهنمز يف «سلدنألا» اوبتت نأ يعيبطلا نمو ("”ةنراقملا ةساردلا

 ةصق يهو «هاتلبق» ناونعب يسلدنألا ءاضفلا نم ةاحوتسم ةيرعش ةيحرسم «ضيرعلا ميهاربا» ينيرحبلا رعاشللو (5)
 يف ةيرعش ةيحرسم قبيرطلا نسح يبرغملا رعاشللو 0 ١ نييالملل ملعلا راد ؛توريب) « ةينادجو ةيرعش

 رعاشل ةيرعش ةيحرسم كانه هاجتالا اذه ىفو . ناوطت ةعبطم « يسلدنألا رعاشلا دمتعملا ةاسأم نع عوضوملا

 ٠ ةيروسب برعلا باتكلا داحتا تأروشنم نم يهو «شيرق رقص ىلإ تاءادنا ناونعب «يربص رمع يروس
 ةيبرعلا ىلإ مجرت دقو «ةطانرغ طوقس نم هعوضوم ىحوتسا ريبك ناويد هلو (نوغارأ) ريهشلا يسنرفلا رعاشلا وه 00

 . م1187 ءرشنلل ةملكلا راد « ةيناثلا ةعبطلا « يدنجلا ىملس ملقب

 هكأآ



 همم همم مم م مم ممم م ممم همم همس همس م مش همس سم هس همس هي همم همم م ممم هم سس همم همس دوجولاو ةروصلا : دوقفملا سودرفلا

 يفو . اجهوتم ءاضفو اهل اداهم ةيسلدنألا ضرألا تناك يتلا يضاملا داجمأ ىلإ نينحلا باب نم « اًمضيأ

 ىلإ اهلقن دقو « اهتارسحو اهتاهآ يف ةخماش «اسيبسا اليفوكسيسنارف» ةديصق بصتتنت قايسلا اذه

 رطقتست ةيئاكبب هبشأ يهو !(ةطانرغ هاوأ» ناونع تحت فولعملا يزوف يرجهملا رعاشلا ةيبرعلا
 روتكدلا تاباتك يف امك ٠ عوضوملا اذهب متها نأ قبس نيثحابلا نم يريغ لعلو . . طوقسلاو ةعيجفلا
 ا هللا دنع

 لمشيل دتما دق « ةيرعشلا ةبرجتلل ةدامك «يسلدنألا عوضوملا» ماهلتسا نأ « هيف كشال اممو

 لابقإ دمحم ريبكلا رعاشلا فقيو . رصاعملا ملاعلا تايبدأ يف ةيبرعلا ريغب بوتكملا  يمالسإلا رعشلا

 ىلإ  ةيفوص ةغلب نينحلا هفرجيس «ليربج حانج» هناويدل ءىراقلاو « نييمالسإلا ءارعشلا سأر ىلع
 اعارس اهترضحتسا « ةيلازتخا ةروص كلت . ةيسلدنألا رايدلا يف مالسإلا ةراضح نم يهازلا نمزلا

 يف «سلدنألا» نأ ىلع دكأتلا باب نم امنإو « دارطتسالا باب نم ال « ةيبرعلا ىرخألا ةروصلا حضتتل

 رخآ رابتعا يأ قوف اهلعجي ام ةيناسنإلا دفاورلا نم اهل ةيرعش ةغيص ىلإ تلوحت دق « اهتابلقتو اهتاءاطع
 ؟ ةبطاق ةيناسنإلا كلم يه « ىفصألا اهتروص يف ةراضحلا تسيل وأ

 ١ عوضوملل يعجرملا راطإلا :

 هخيراتب «عوضوملا» طبر  ةيلؤاست ةروصب ولو  انب ردجي الأ « عوضوملا بلص ىلإ لاقتنالا لبقو
 . لاقي امك « قرافلا وأ «ةقرافملا» ةغيص ىلع ديكأتلا عم . . يعجرملا هراطإ يف هعضو يأ . يضاملا

 نع اهلزع نكمي ال « ةركاذلاو نادجولا تايرفح نم ةاحوتسم ةيرعش ةروصك «سلدنألا» نإف ١ مث نمو

 « خيراتلا كلذ ذنمو ضرألا ريغ ضرألا تلدب موي يسلدنألا ناسنإلا باصأ يذلا «لازلزلا» ةقطنم

 يسلدنألا رعشلا دجي نأ يعيبطلا نمو . . يمالسإلاو يبرعلا نادجولا يف رفحت اهتراضحب سلدنألاو

 انايجاو 4 عارسضتتمألا ةيرقميس ف ىئافي ةزاثوب +. مواقي ةراث تادعالا عم ةيئاقلج ب (رهستم هسفت
 . لالطألاو يفاثألا نيب  اًيكاب_غرمتي نيياحأو « مالستسالاو ةميزهلا ةسيرف طقسي

 يف يقابلاو  هماجحأو هناولأب  ددجتملا يضاملا طيخلاب كاسمإلا الإ ةعجرلا هذه نم ضرغلا سيلو
 . ةعيجفلاو طوقسلا ةمحلم راعشألا ةغلب تغاص يتلا ةيسلدنألا  ةيناسنإلا ةبرجتلا بلص

 رعشلا ناويد يف ةبرجتلا هذه روطت مهتاساردو مهتاليلحتب اودصر نم نيسرادلا نم كانهو
 . ةيرعش براجت نم هتزرفأ امو « تابكتلا لوه نع ريبعتلا يف اًقداص ًالجس ناك يذلاو « يسلدنألا

 . 3747 ص مم « فراعملا راد : ةرهاقلا) « ةرجهملا بدأ: باتك . يروعانلا ىسيع :رظنا ()
 . ةجنط ةعبط ؛ يبرغملا عادبالا يف ناتريسألاو سلدنألا» ناونع تحت ةيبرعلاب هتاراتخم رظنا (5)

 هك
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 قشت حارصتسالا تاوصأ تناك امك « ةميزهلاو سأيلا نيبو « داهجلاو ةمواقملا نيب « انلق امك تحوارت

 «ةينطولا» حلطصم ءافضإ لواح نم « ةبراغملا نيثحابلا نم كانهو )١١' . . نيتودعلا ءارو امو راحبلا

 « نونك هللا دبع ةلاقم يف ءاج امك « اهدهم يف ةيسلدنألا ةبرجتلا نع تربع يتلا راعشألا كلت ىلع
 يف هتلاقم نم ةرقفلا هذه أرقنل «بيشاعتلا» هباتك يف اهرشن داعأو « «ةلاسرلا» ةلجم يف اهرشن يتلاو

 مهلالذإو ,مهيلع ةيئارصنلا بلاكت نم مويلا مهناوخإ ثعبم سفن وه هيلع مهثعاب ناك دقلو» : عوضوملا
 مهلمشو لبقم رايدلا كلت يف برعلا رمأ ذإ يومألا رصعلاو حتفلا دهع يف دجوي مل كلذو مهدالب رقع يف مهل

 دعب ةدحاولا مهكلامم طوقس نودهشي اوراصو ؛ مهتلود تلادو مهنأش فعض نأ دعب دجو امنإو . عيمج

 , نوريسي اهيلإ يتلا ةياغلا اوفرعو . ادبأ مهيلإ عجرت الف ؛ ودعلا ةضبق يف مهدالب لوصحو , ىرخألا

 يف ةينطولا راعشألا اومظنو , اوكشو اوكبف , مهبولق تعلهو مهبعر دتشاف ؛ نوبرتقي هنم يذلا ريصملاو

 لذلا نم كانه مهرمأ هيلإ لوؤي امب نيضرعم مهنايك نوص يف ةتامتسالاو مهتقيقح نع عافدلل سانلا سيمحت
 ...«!2١١. نيدلاو ةراضحلا ملاعم سمطو ةناكتسالاو

 نم اًعستم اهل دجت نأ تعاطتسا  تامحرلا هيلع نونك خيشلا ةلاقم يف ةفطاخلا تاضمولا هذه نإ

 اهطويخ يف ةاسأملا رصانع تفوتساو تفاو دقو « بارعأ يسيارطلا دمحأ ةسارد يف « يفاولا ليلحتلا

 . اهتاكباشتو

 ريخخ نع ثحبلا يف « رضاحلاب يضاملا ةبرجت اهب نيطبار « ةرقفلا هذه يفاضلا هثحب نم فطتقنلو

 لصفي ام مغرو « ناكملا دعب نمو نامزلا ةقش نم امهنيب لصفي ام مغر « نيتبرجتلا نيب « لصاوتلا

 ضعب هذه» : يسيارطلا لوقي « دحاو ينادجولا طيخلا نكلو « ريبعتلا يف قئارط نم « اًضيأ امهنيب

 رعشلا اهنع ربع دقو « ةبيهرلا ةملظملا ةليوطلا ةيخيراتلا تارتفلا كلت يف . ةمألا هذه ةاسأم رصانع

 يبرعلا انبدأ يف اهدوجو ردنيو . ةريزغلا عومدلاو ةئيزحلا رعاشملا نم ةمخض ةورث يف اهدلخو ؛ يسلدنألا

 مهتقزمو ؛تابكنلا مهتنضأ موق بولق نع , ةبوبشم ةفطاع يفو ؛ قدصب يكحت ةيسفن ةورث يهو , ميدقلا

 . ١10 (يسآملاو نحملا

 )٠١( بارعأ يسيرطلا دمحأ ثحبم رظنا ٠ جم . صاخددع ««سلدنألا ةراضح» نع ركفلا ملاع ةلجم ة ١١ «2
 يف ةطانرغ طوقس ىدص» « ةخيش ةعمج ثحبم : اضيا رظنأ قايسلأ اذه يفو « م1441 هينوي « ويام «ليربإ

 اهيلإ راشملا ةلجملا نم 197/7 ددع ,ةيسلدنآ تاسارد ةلجم « «يسلدنألا رعشلا « ص١١ .
 )١١1( ص « (ت.د « ناوطت ةعبط : سنوت) . «بيشاعتلا» « نونك هللا دبع ١4 .

 1 ٠١ شماه « يسيرطلا ثحبم ( ركفلا ملاع ةلجم 2900

 ه3



 42 2 إف نا نايا عتب تل د ادع ل اباع د ت1 هارون هك دوو هوست دوجولاو ةروصلا : دوقفملا سودرفلا

 « قرافلاو لصيفلا نأو . . روذج اهلو « دفاور اهل  ةرصاعملا اذكو  ةثيدحلا ةبرجتلا نإف « اذإو

 ةلحرملا هيضتقت ام عم رضاحلا يف اجهرتم ادامر اهئاقبتسا يفو « يضاملا يف ةبرجتلا ةرارح يف نمكي

 . ةغايصلا يفو ءادألا يف ديدجت نمو بيرجت نم « رصعلا حورو

 ءاقبلا يبأ جذامن اوخسنتسا دق  نيرصاعمو نيثدحم  انءارعش نأب - اًناتب لاقي نأ نكمي الو /

 ةعيجفلا رانب ةبهتلملا ةرتفلا ءارعش نم مهريغ وأ ا يليئارسإلا لهس نباو 2 رابألا نباو «يدنرلا

 يذلا وه « مهنم ضعبلا نأ الإ ٠ يسلدنألا رعشلا ناويد يف ةصارتم ةبكوك نولكشي مهو . . طوقسلاو
 ١ و تايئاكبلا ةمحلم ىف رئاسلا لثملا برضم هتديصق تحبصأو « رامضملا اذه ىف رهتشاو هتيص راط
 سردلاب دحاو ريغ اهلوانت دقو « (فيرش نب حلاص) « يدنرلا ءاقبلا يبأ ةديصق يف امك « ةيسلدنألا
 200 م هلايو

 ترئانت دقو « رضاحلا نمز ىلإ  ةبرجتلا ةرارح مايأ - يضاملا قلطنم نم طيخلا اذه دم نإف « نذأو

 ةيرارمتسا نع ثحبلا يف هرربي ام هل طيخلا اذه دم نإ معن « هتايرفحو نادجولا ءاجرأ يف اذامر ةعيجفلا

 ةبرجتلا كلت فقرتت الأ انْلَمْأو . ةصاخ ةفصب « ةثيدحلا ةيرعشلا ةبرجتلا عم اهفياضتو ةيخيراتلا ةبرجتتلا
 يف لب « بسحو ةيؤرلا يف ال ء دوشنملا زواجتلا رصانع دقفنف « يوضاملا خاسنتسالا ديعص ىلع

 (هريغو « يقوش) ثيدحلا رعاشلا نأ ىلع  اًقحال  ليلدتلا لواحن  طبارلا  طيخلا اذه دعب اننإ مث
 . . ةينطولا حورلا « ةيراضحلا هتاونق لالخ نم "ثبيل يسلدنألا عوضوملا  ىرنس امك  لختا دق
 اذه ىلع اسيسأتو . ةيناث ةهج نم ةيرصملاو « ةهج نم ةيموقلا : نيتعزنلا نيب جوازتت ىرخأ فقاومو
 نم ظحالنس امك « نييزاوتم نيطخ ربعو « جودزم هاجتا يف ريست يقوش تايسلدنأ نإف « ىطعملا

 . يعوضوملاو ينفلا اهيدعب يف ةيقوشلا ةبرجتلا قاطنتسا لالخ

 انرعش ةحاس يف ربكألا سأرلا هرابتعاب . عوضوملا اذه يف ةحتافلا وه يقوش دمحأ رعاشلا نإ
 ماهَج شيعي وهو « ضيرقلا بيَّص هئامس نم رطمتساو يسلدنألا دوجولا مهلتسا يذلا « ثيدحلا
 هاناع امم « ريثك نم ليلق ةاناعملا نم هيف « يرايتخا يفن نم اهعم هتلمح امبو . ةيسايسلا ةبرجتلا

 . 19 بيدنرس يف يدورابلا

 يبأ ةديصقل ةيئايميس ةجلاعم « (ريظنتو اًقيبطت هلماكب باتكلاو ؛ميدقلا رعشلا ءايميس يف» حاتفم دمحم باتك رظنا (0)
 . سلدنألا طوقس نع ةريهشلا يدنرلا ءاقبلا

 رعش يف سلدنألا» نع يكم دومحم ثحب , م1187 ؛ جم « ١ج , ظفاحو يقوش نع لوصف ةلجم :رظنا )١4(
 رعشلا» ديدجلا اهباتك يف ةلأسملا هذه نع يرخف صالخإ هتبتك ام ثحبملا اذه ىلإ فاضي . ؛هرثنو يفوش
 « (م1987 ؛ بادآلا ةبتكم : ةرهاقلا) « (ةينونلا» يقوش تايسلدنأ ىدحإل اهليلحت قايس يف «ناسنإلا مومهو
 . ما/ ص

 هك
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 : لوألا مسقلا

 عانقلاو ةروصلا : سلدنألا

 ١ يقوشو سلدنألا :

 ريغ هيلإ قرطت دق 2 ةصاخ ةفصب هرعش يفو « ةمأع « يقوش بدأ يف «سلدنألا» عوضوم لعل

 سيلأ . . ثاحبألاو تاساردلا ىلع ةيقوشلا ةروصلا نايغط نم اًقالطنا « نيسرادلاو نيثحابلا نم دحاو

 يتلا ةيعانطصالا بابضلا بحس مغر !! سانلا لغشو ايندلا ألم دق  يبنتملا نأش هنأش  يقوش رعاشلا

 : هتيرعاشو يقوش ةيضق يفو « اهنكلو ! داقعلا اهسأر ىلعو ناويدلا ةعامج هترهش ءامس يف اهترشن

 سورضلا برحلا اهل عفشي يدقنلا ريظنتلا لاجم يف رخآ ًالضف اهل نأو . . ناجنف يف ةعبوزك تحضأ
 ! ةرساخلا

 نع هللا همحر  رتشألا حلاص انذاتسأل ةدئارلا ةساردلا ىلإ طقف حيولتلاب انرشأ نأ قبس دقلو

 نم يفنلا ةبرجت هتطعأ امو ىفنملا يف يقوش ةايح ةساردلا هذه تبعوتسا دقو '١*”يقوش تايسلدنأ

 . ةيقوشلا تايسلدنألا كلت اهتدّسج ةيرعش ةبرجت

 يقوش رعش يف سلدنألا» نع ضيفتسم ثحبب «لوصف» ةلجم انيلع تعلط تاينينامثلا ةيادب يفو

 ةساردلا تءاج دقلو . . يكم يلع دومحم ةنراقملا تايسلدنألا لاجم يف « ريدقلا ثحابلل '7١«هرثنو

 « يعجرملا اهراطإب « ةيقوشلا تايسلدنألا» تطبر اهنأ اهزيمي اممو « رتشألا حلاص لمعل ةلمكم هذه

 وه امو  هتايحو هرعش يف  يئزج وه ام بعوتست ةيئاصقتسا تاوطخب « يقوش دمحأ رعاشلا ةفاقث يف

 يك
 ةيرجتلا» مهف نع . ةفشاك تاءاضإب مهاسيل اهداعبأو «ةروصلا» تايفلخ نع ثحبلا نإو

 يذلا وه « نيتبرجتلا يف بئاغلا دعبلا ناف « اذه لك عمو « «ةيرعش ةبرجت» توتسا فيكو «ةيسلدنألا

 ةايح ىلع ةرطيسملا «ةيئانثلا» لبح ىلإ ةدودشملا تاذلا عيباني نم رجفت ارعش تايفلخلا كلت نم لعجي

 ملاع نأ ىلإ ليمأ ينأ ىلع . . عانقلاو ةروصلا ةيجاودزا اهنا : لوقنف « اهتدح نم ففخنلو « يقوش

 صخ يذلا نالسرأ بيكش عم يقوش ةقادصل اًبحاصم ناك  هتاءاضفو هتراضحو هتفاقثب  سلدنألا

 نيلجرلا نيب ةقادصلا نوكت نأ دعبتسي الو . هتساردو هملع نم رفاو طسقب اهتاحوتفو اهخيراتو سلدنألا

 : قشمد يف روشنم باتكلاو م1951 ؛ تاينيتسلا رخاوأ يف سافب بادآلا ةيلكب هتارضاحم نمض عوضوملا ناكو 0602(

 : ةحفصلا هذه نم ١5 شماه )0 ظفاحو يقوشب صاخ ددع «لوصف» ةلجم 15(

 همكم



 0 000 دوجولاو ةروصلا : دوقفملا سودرفلا

 ىفنملا راتخي نأ  يقوش هل ردق دقو « يسلدنألا ثارتلل ىرخأ ةقادص يقوش ةايح يف تدلو دق

 : يقوش لوقي « ريبعتلا حص اذإ . هتايح نم لحارملا كلحأ يف ينابسإلا

 ريثك باحصلااذأ ىلع « ياوسس اهي مكة ايكشاتنحتم
 ""”ريمضو ٌرطاخ قرني مو  هّمسجو دالبلا يف يمسج قر

 نيعبرأ ةقادص وأ يقوش» نع نالسرأ بيكش ريمألا باتك هافوتسا دق ةقالعلا هذه نم ديزملا نأو

 ,. اهئس

 ةروص» نع انعوضوم يف ةصاخبو  يعجرملا اهراطإ يف  يقوش ةفاقث نأ هيف كشال اممو

 نيبو يقوش رعاشلا نيب اهدحو «ةبحصلا» شماه يف اهرصح نكمي ال « هرعش لالخ نم «سلدنألا

 تالحر نأ كلذ ؛ نالسرأ باتك يف امك « اماع نيعبرأ ةدم تلاط ولو ىتح « نالسرأ بيكش ريمألا

 هذه « همحالمو هحمالمو قرشلا بادآب اذكو « اهبادآبو (ةيسنرفلا) ةيبنجألا ةفاقثلاب هلاصتا اذكو يقوش

 . ريغصلا ةبحصلا شماه نم رثكأ « ىربكلا ةحسفلا لكشت يتلا يه اهلك

 يقوش رعش يف ةيسلدنألا ةبرجتلا داعبأ يصقتسي وهو « ثحابلا اهل ضّرعت يتلا اياضقلا يه كلت
 اهتاعطاقتو اهداعبأ يف « ةيسلدنألا ةبرجتلا نأ ىلع ديكأتلا وه ء حيملتلا اذه نم ضرغلا نأو (''دبادآو
 نع امأ . ةيرعشلا اهتايلجت يف ةروصلا كاردإ انبسحف .. بيقثتلا تايرفح نع قيضت اهتالخادتو
 تاليلحتلاو تاسودحلا ليبق نم اهيف مسَحلا نإف « ةينفلا ةبرجتلا لخاد اهذافنو اهريثأتو تايقلخلا

 عم ةيفرعملا قئالعلا لعافتت فيك : وه لاؤسلاو . . تاضارتفا ىلع اهباحصأ اهينبي يتلا كلت « ةينظلا

 وه امب اهسملت نكمي ال تازهبو ةيرعش قئارح تايفلخلاو تانوكملا حدقنت فيكو رعاشلا يعو ال

 دق هترارش نكل « ررغلا ديعب وه  هريغ وأ  يقوش رعش يف هتايلجتو سلدنألا ملاع نإف « انه نم
 . راتخملا طيحملا هاجتا يفو  يرصملا  ينطولا بارتلا ةرداغمب رمألا ىّتَلَت موي تحدقنا

 : توكلملاو ىفنملا 7-7

 وهف : تايئانثلاو دادضألا اهيف لعافتت  ةيدوجولا ةموظنملا لخاد  يقوش ةايح نإف ٠ ترشأ امكو

 اهفينصت ةلاح ىفو ( . . سكرجلا  نانويلا كارتألا  برعلا) لوصألا ةفلتخم سانجأو ةلالس نم ردحني

 . اهدعب امو ١١٠ص « (يبلحلا يبابلا ىسيع ةعبطم : رصم) « ةئس نيعبرأ ةقادص وأ يقوش (10)
 : يكم يلع دومحم ثحبم , اهيلإ راشملا !لوصف» ةلجم 0(

 هكك
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 يف يدورابلاب ههبشأ امو . . يبرعلا ريغ سنجلا ىلإو « يبرعلا سنجلا ىلإ هلوصأ يف عجري يقوش ناف
 يرفحلا ثحبلا اذه مل : نول باب نم لاقي دقو . صاخلاو ماعلا قرافلا عم . . ءامتنالا اذه

 ردق له : وه « هيجو لاؤس هيلع ينبني لؤاستلا اذهو ؟بابلا اذه يف يدجملا ريغ لوضفلاب مستملا

 ريغ لوصأ ىلإ نايمتني امهو ؛ (يقوشو يدورابلا) نيرعاش ةداير ىلع لمح نأ ثيدحلا يبرعلا انرعشل
 يدحتلاب روعشلا امهيف دّلو يذلا ساسحإلا اذه ىلإ نيدودشم اناك نيرعاشلا الكو ؟ ةيبرع
 دقلو ةرهاظلا هذه هتيجهنم نم يغلي نأ  امهتيصخشلو  امهرعشل سراد يأل نكمي الو . .زازتعالابو

 . لارحألاو فورظلا فالتخال اًعبت ؛ نيرعاشلا نيب ءامتنالا ةوق تتوافت

 ىلع ناك هنأل ؛ يقوش ةايح يف يرايتخإلا يفنلا ةلاح ىلإ انب يضفيس يذلا وه « ظحلملا اذهو

 ىدأ اذكهو . . ىلوألا ةينوكلا برحلا بوشن بقع ءافلحلا ودع ىلاو يذلا يلاعلا بابلل قلطم ءالو
 دقلو . م910١ ماع يرايتخالا يفنلا رارق ءاجف ٠ دحاو نآ يف ءامتنإلا ةبيرضو ءالولا ةبيرض يقوش

 . سلدنألاو اينابسإ توكلم يف هافنم راتمخا

 « ةماع اينابسإل رذق لهو ؟ يقوش رعش يف ديدجلا هجوتلا عم اًعطاقتم يسايسلا ثدحلا ناك له

 هتايح نم تمرصنا دقو ؟ ديدجلا يبدألا هجوتلا لخاد يخيراتلا زامهملا نوكت نأ , ةصاخب سلدنأللو

 - ًالعف  يناعي يرايتخإلا يفنلا نمز يف يقوش ناك لهو ؟ رخآلا باسحل هتيتاذ اهيف يسن نوئس ةيرعشلا

 ؟ «بيدنرسا يف ة يدورابلا هاناعام

 - هَ ٠ هل 7 5 535 ساو م 4 5

 رصم رصبتي ناك مأ تايلجت يف سلدنألا ةروص  هرعشب  ىري يقوش ناك له ا وه سيئرلا لاؤسلاو

 ؟ هتوكلم يف هافنم مسري ناك هنأ مأ ؟ دوقفملا سودرفلا تايلجت يف

 نوكم ىلع ينبنت اهلك اهنكلو حوبي ال دقو يقوش رعش اهب حوبي دق « يفتختو وفطت تالؤاست كلت

 . ؟عانقلاو ةروصلا» ب هيمسأ ام ةيجاودزا قدصي سكعي يساسأ

 لالخ نم « يقوشلا عانقلا ءارو يفتخت يتلاو ةيسلدنألا ةروصلا تانوكم ءالجتسا لواحنسو

 : امه نييرعش نيلمع

 ١ سلدنألا ىلإ ةلحرلا )١١١ (تايبأ .

 . ( اًنيب 87 يف نوديز نبال هتضراعم) ةينونلا -'

 ةهكا/



 مسه كاوا د طا و ند ا هو رم تاس مابا ات حطم قدام محال ناك ااا ان دقو كداب دوجولاو ةروصلا : دوقفملا سودرفلا

 وهو . يئانغلا هرعش نم « تيب 5٠١  اينابسإو سلدنألاب هافنم يف  يقوش همظن ام عومجم نا

 ىلإ اضيأ سايقلاب « ضيرقلا مظن يف هسفن لوطو يقوش ةردق نوفرعي نيذلا نيثحابلا رظن يف ليلق رادقم
 هامدق أطت مل  ليلحتلا يف ساسألا وه اذهو  يقوش ّنكل . تاونس ثالثلا ىفاو يذلا نمزلا لماع
 «رايدلا» كلت ىلع جّرع دقف « يرايتخإلا يَمّنلا ماوعأ رورم دعب الإ ؛ ةيسلدنألا رايدلا يف دادجألا بارت

 ةبرجتلا ءارو تناك يتلا يه  سلدنألا قيرط نع  ةدوعلا ةيمتح لعلو « نطولا ىلإ هقيرط يف وهو
 ةمألل يراضحلا مهلا لماح « ريبكلا يبرعلا رعاشلا وهو هيلع بسحي فقومل هنأو ..ةيسلدنألا
 040. اهتراضحو

 هنوك ىلإ عجار كلذ يف ببسلا نإف يقوشك رعاش نم فقوملا /كولسلا اذهل ريسفت نم ناك اذإو

 همسجب رعاشلا ناك انه نم . توكلملا يف ىفنملا لالخ هدقتفاو , رصم يف هدَّقَق سودرف ىلإ اًدودشم

 . لينلا يداو فافض ىلع عتارلا توكلملا يف حورلابو « ىفنملا يف

 رعاشلا مظن دقف « اتوافتم ءاج نيتسلدنألا نيتديصقلا مظن خيرات نأ ىلإ نيثحابلا ضعب بهذي
 اذه نكل . . (م1915١) «ةينونلا» مظن نيتنس دعبو م915١ ةنس «سلدنألا ىلإ ةلحرلا» ىلوألا هتديصق

 . كلذ ريغ ديفي امب ىلوألا ةديصقلل دهم دق  هنيع- يفوش نأل '"''ةدكؤملا ةيعجرملا نم لاخ قيثوتلا

 , تحبصأ ... اهرازإ كتهو هقلخ نيب هللا اهحضفو اهرازوأ برحلا تعضو امل» ميدقتلا اذه يف لوقي وهف

 ,بلطأ هترايز قحب سفنلاو , بلغأ سلدنألا ىلإ قوشلا اذاو , ةرصقم ريغ يعاودلاو , ةرصقم يدارعلا اذاو

 .2''١)(...دعشملا راخبلاو دجملا راطقلاب نيموي ةريسم امهنيبو ٠ ةنولشرب نم هتدصقف

 « سلدنألل هترايز نأل ؛ (م1515١) يقوش ىفنم نم لوألا ماعلا ةديلو نكت مل ةديصقلا نأ كشالو

 . رصم هنطو ىلإ ةدوعلل هرمأ عمج املاح نيماع نم رثكأب ةرخأتم تءاج « انلق امك

 ةيعجرم نع همالك عباتيو اًنيبمو . احصْمم ناك « هميدقت يف يقوش نإف « رمأ نم نكي امهمو

 نم تحرتساو ؛ اهتايبأب تلثمت , رثأب تفطأ وأ , رجحب تفقو املك تنكف» : لروقيف اهعوضومو ةديصقلا

 : يسفن نيبو ينيب ام يف تدشنأو اهتايآ ىلإ ربعلا لئاوم

 (117. . . سمش دبع نم روصقلا ينتفشو ىرسكناويإ يرتحبلا ظعو

 . قباسلا ردصملا (15)
 يما هبا ع مق را 020

 .اهدعبامو 7 /١؟١ . تايقوشلا )١"(
 . هسفن ردصملا (؟١؟)

 هكىل
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 : عانقلاو نفلا « ةضراعملا 1

 طابترا هل ام . اهنم انينعي يذلاو ""”يقوش رعش يف ةضراعملا نفل ضرع « ثحاب نم رثكأ كانه
 سلدنألا تاءاضف نم يحوتسي وهو ةوقب «تاضراعملا» هتدش دق يقوش رعاشلا نأو ةصاخ انعوضومب

 ءارو ناك لهف . ةيرعشلا ةضراعملا بولسأ اهمظتني مل ةقرفتم تاتشأ نم ناك ام الإ ِِّهّللا هتبرجتل ةدام
 ةضراعملا تلوحتف « ةعدبملا رعاشلا تاذ اهتايط يف تفتخا دقو « ةيتاذ ةيدصقم ينفلا ىحنملا اذه

 ؟رخآ عانق ىلإ اهرودب

 ةرامإلا» ب وهزلا مايأ يف ىتح هتبحاص دق تاضراعملا ةرهاظ نأب دّكؤي يقوشل يبدألا خيراتلا نإ

 نع ءيبنت ةرهاظ تحضأ لب « ءاذتحالا وأ ديلقتلا ةديلو اهموي - تاضراعملا نكت مل يتلاو «ةيرعشلا

 ةباثمب وه « رعاشلا نم ينفلا كلسملا اذه نأكو « يبرعلا رعشلا ناويد يف ةخماشلا ممقلل حضاو دحت

 اديكأت « يبرعلا ريغ هلصأ ىلإ ءامتنإلا ةوقب ساسحا نم هيلإ انأموأ ام  اضيأ  هءارو يفخي يذلا عانقلا

 ماظعلا ةيبرعلا ءارعش نم لوحفلا « سلدنألا باحر يف « دنلل دنلا ةلزانم لزانت يهو « ةيقوشلا ةي 3

 . (خلا . . . بيطخلا نبا « نوديز نبا « يرتحبلا)

 يدامت نكلو « ليلدلابو ناهربلاب اهيف تبلا نكمي ال « لامتحالاو ضارتفالا نازيم يف ةقيقح امنإ

 نم دبال ذإ . يداحألا نفلا يأرب هريسفت نكمي ال « ةضراعملا عانقب ظافتحالا يف يقوش دمحأ رعاشلا

 . ةبكرملا « ةدقعملا هتيصخشبو عدبملا ةيسفنب ةيعادبإلا ةرهاظلا طبر

 شيعت ةيصخشلا /ةيتاذلا هذه نأ امك « فارطألا يمارتملا نيوكتلا تاذ يقوش ةيتاذ نم قلطنن اننإ

 يفو يرايتخإلا هافنم يف عقاولا نيبو يلاعتلا نيب ٠ نطابلا نيبو رهاظلا نيب ةيفخلا ةيئانثلا ةمارص

 تاءاضفب ءاهتناو « تاذلا نم اقالطنا « داعبألا ةجودزملا ةيؤرلا ربع ايارملا رواجتت ىقوش تايسلدنأ

 : (عانقلاو ةروصلا) لخاد ايارملا كلت عامجتسا نكميو « توكلملاو ىفنملا

 . سلدنألا يف ةيلجتملا رصم وأ « رصم ىلإ ةيضقملا سلدنألا

 : دلاخلا نطوللو « ةخراص بح ةظحل يف « ىرخألا ةعنقألا ىشالتت وأ « اهعانقب ةروصلا دحتتو

 ("؟"يسفن دلخلا يف هيلإ ينتعزان 2 هنع دلخلاب تلمس ول « ينطو

 . اهلك يقوش تايسلدنأ يف ةديفملا ةيرعشلا ةلمجلا وهو « ديصقلا تيب ُهَّنِإ

 يداهلا دمحم :رظنا « لاثملا ليبس ىلعو ؛ ةثيدح ةسارد نم رثكأ كانه يثوش رغمش يف تاضرامملا نف نع مقرف

 . ةدمتعم عجارم نم هيلإ راشأ ام عم ١1768 ص « قباسلا عجرملا ؛يسلبارطلا
 . 060/١ ؛ تايقوشلا (؟5)

 هك



 2 ا ل داع دامو مم د هانا دار كدر مخ اين هكدا همن جرد طرد نان 21 كن ومما دوجولاو ةروصلا : دوقفملا سودرفلا

 : يقوش سلدنأ يف بئاغلا رضاحلا 43

 : يلي ام ىلإ عضخي يلالدلا اهميسقت نإف « (سلدنألا ىلإ ةلحرلا) ىلوألا ةيسلدنألا صوصخبو

 ١- راضحتساو لمأت ةفقو )١-١71( .

 . (؟11-0) ةركاذلا بلق يف نطولا 5

 . (7”51/7) رهدلا بقاوعب ةربعو يضاملا ىلإ ةعجر 7

 . (0:5) ةيقابلا سلدنألا راثآ -5

 )44051١(. صلخت .ه

  .15عبرةوذكرى)١١١1١١١(.

 ىلع اًديكأت « ةرواجتملا ايارملا كلت كرحتت اهرّبعو « ةيلالدلا صنلا تايئبل يبيرقت ميسقت اذهو

 نطولا وه يذلا « ديعبلا سودرفلا يف ذ لب (سلدنألا) دوقفملا سودرفلا يف ال ٠ يلكلا راهصنالا

 ةروصلا) ةيقوشلا ةيئانثلا تيتفتل 5700 ًالاجمو ىَلِجُم ركذلا قباسلا تيبلا ناك امكو ؛(رصم)

 ثيح « «ةيقوشلا تاذلاو رعشلا ةينط وا ىلع ديكأتلا وه ةيسلدنألا هذه نم ةيلالدلا ةياغلا نإف (عانقلاو

 رطمتسي رعش نم : يقوش ةايح يف يبدأ لعل اًضرأو ةيضرأ ةيقابلا اهراثأب سلدنألا ةروص تلوحت

 . تاذلا نع ربعيو نطولا رواحي رعش ىلإ (رخآلا) نم ةلالدلا

 نعمتملا ءىراقلا نإف  دوقفملا ال  بئاغلا سودرفلا ىلإ عوزنلاو . ساسحإلا اذه نم اًقالطناو

 رصم فايطأ يقوش هيف رضحتسا يذلا مسقلا يف « اعم يتاذلاو ينفلا قدصلا هفرجيس « يقوش ةيئيسل

 ملاعم هنادجوو هتريصبب ىّلمتي وهو « ةشايجلا ةفطاعلاو نينحلاب (ًراوم رعاشلا ناك دقل .. اهلالظو

 . قامعألا يف نكسي يذلا كلذ ارواحم تفتلي انايحأو نطولا

 سلدنألا ملاعم ةيفارغوتوفلا نيعلاب طقتلا يذلا يليجستلا مسقلا ىلإ  ةديصقلا يف  انلقتنا ام اذإو

 عطاقملا يف اهانفلأ يتلاو « ينفلاو يتاذلا : اهبيوتسمب «ةرارحلا» كلت دقتفنس اننإف « اهراثآ نم يقابلاو

 ناك دقو ٠ سلدنألا /ناكملا ةقتوب يف يتاذلا راهصنالا بايغ ىلإ ءافتخإلا اذه ىزعي دقو ىرخألا
 رسفي امك ء رصم وه يذلا « فولألا ناكملا كلذ يف فاطخنالا دح ىلإو لبق  اًيهامتم يقوش رعاشلا

 هشع يف وأ « تارهاقلا تامارهألا ملاعم نيب وأ « ليثلا ةقرز يف امإ . . . «رالشاب» فوسليفلا كلذ

 هنازوأب ءىراق ريغ نكي مل « سلدنألا /ناكملا يفو « هنكل . . «ءىناه نبا ةمرك ب همسو يذلا ءيداهلا

 هال.
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 !؟كاذ نم اذه نيأو . ىركذلا اهيفو ربعلا اهيف تاحولل ةيليجستلا هروصو

 سمش دبع نم روصقلا ينتفشو ىرسك ناويإ يرتحبلا ظعو
 ٠ - م - 4 + ا

 يسم رهذدلا ةربع هيف تسمل  يِبْطْرُق ىرت ىوس ينعري مل

 سردو روهدلا ىلع « ديدج نم تاظع لوطلا هذه مهبسَح

 اهتيواز نم ةيقوشلا ةبرجتلا دودح  راهصنالا يف توافتلا نع هانلق ام ىلإ ةفاضإ  كردن يكلو

 بهذملا راطإ يف . . يقوش دمحأ رعاشلا ةبرجت يف مّكحتت يتلا تايفلخلا دصرت نم انل دبال «ةينفلا

 ةيلمع جراخ لظت امنإ « يدومعلا نفلا تايلآب تالومحك ةيلالدلا تاينبلا نأ كلذ يكيسالكلا

 راثآو « ةبطرق ملاعم نإف مث نمو « دوجولا حطس ىلع نم ءايشألا ةكرح ةدصار فقت لب قارتخالا

 : ناغيزي ال نيبطق ىلإ ةدودشم تلظ « ءارمحلا

 . ةطقاللا ةرصابلا نيعلا اهسأر ىلعو « ساوحلاب لصاوتلا ١

 . اهيف نوزخملا راطقتساو « ةركاذلا فيظوت ١

 سيئرلا رودلا تازاجملاو تاهيبشتلا هيف تبعل ؛ يكيسالك جيسن يف كلذ لك يقوش غاص دقلو

 تاءاضإلا هذه نم ائبسحف « ينفلا يغالبلا ىحنملا اذه ىلع زيكرتلا انه ديرن الو .2"*ليلحتلابو

 نم زكرملا بلق يف نكت مل « تاذلاب «ةيئيسلا» يفو « يقوش رعش يف سلدنألا ةروص نأ ىلع ليلدتلا

 « ةركاذلا فيفالت يف ةبئاس اهنأكو « ةتهاب لالظ تحت اهميساقت تفتخا لب « ةيرعشلا يقوش ةبرجت

 . ريغ سيل « ةرصابلا نيعلا بصع يفو

 نم براجت « ةلالدو ةيؤر « يتأتس ىرخأبو ٠ هذه هتيسلدنأب يقوش زواجت له : لءاستن انلعلو
 كشال ؟؟ اوخرصتساو اوحاص « اوُكبَتساو اوُكب « اوفقوو اوفقوتسا دقو « سلدنألا ءارعش نم هوقبس

 نأ ىلع ديكأتلا عم « اهناكم يفو اهنمز يف ةبرجتلا ةيصوصخ ىلع ًالومحم ءاج زواجتلا رصنع نأ

 . . ةعيجفلا ةرارحب مهدئاصق يف ٌمَشْرَت يراضحلا طوقسلا ةبرجت تناك « ىمادقلا سلدنألا ءارعش

 ثادحألل ةيوضاملا ةءارقلا ىلع ةلومحمو « تاظعلاو ربعلاب ةلقثم يقوش دمحأ رعش يف تلناكو

 . ماسجلا

 . ظفاحو يقوشب صاخ ددع . لوصف ةلجم )١6(

 هال
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 سأ يهو هنإف « قلت يهو موق ناينب باصأ ام اذإو
 و 3 م و

 يسأتلا هجو كتع باغ دقف « يض آملا ىلإ تافتلا كتاف ام اذإو

 ْ رخام كوفر ٠ خيراتلا اذه لبق « طوقسلا نمز يقوش ىكب دقلو

 (""مالسإلاو كنع ةفالخلا توه 2 مالس كيلع سلدنأ تخأ اي

 ؟؟ سلدنألا مأ قشعلا '“

 ةيسلدنألا رابتعا نكمي له : «قشعلا سلدنأ» ىلإ ةيضفملا قيرطلا ةيادب ىف بصتتني لاؤس كانه

 رثكأ هل لاؤس وه . . تاضراعم تناك مأ اًماهلتسا تناك ؟«تاينوديزلا» ناويد يف ةحتاف ةيناثلا ةيقوشلا
 يف  اهنأكو « ماهلتسالا ةدام ينوُدّيَرلا قشعلا ةصق نم تذختا دقو « ةيرعشلا تامكارتلا لايح رربم نم
 ةيرعشلا ةداملا هذه نإ . يفكتسملا تنب «ةدألو» نيبو رعاشلا نيب يسلدنألا قشعلا ناويد . اهمجح
 بلغأ نألو . ليثمتلاو رايتخالا ةبوعص حرطي يذلا رمألا ؛ ةيبرعلا قئادحلا لج نم ةحاوف ةقاب لكشت
 يف ةدارفلا بايغ ىلإ ةفاضإ ؛ لثامتلاو رظانتلا دح ىلإ اهضعب عم عطاقتت بابلا اذه يف ةيرعشلا نوتملا
 «لائملاو ةدعاقلا «يرعشلا دومعلا» نم تذختا يتلا ةيرعشلا تاقابلا هنع حصْقُت ظحلملا اذه . . ةيؤرلا
 ةظفتحم تلظ تاهاجتا نم اهنع عرفت امو يقوش ةسردم ىلإ يمتنت براجتلا هذه لُكو . امظنو ًةبرجت

 . لاثملاو ةدعاقلا لخاد ديدجتلا لواح اهضعب ناك نإو « ةيكيسالكلا تايصوصخلاب

 (""”ةينوديزلا قشعلا ةصق نم ماهلتسإلا باب يف ليق ام بلغأ تمض  ةلجم وأ  باتك انيديأ نيبو
  عونتملا ريغ  ددعتملا مكارتلا اذه مل : يخيراتلا هزيح يف لؤاستلا عضو نم دبال « كاذو اذه لبقو

 ةاسأمل بيجتسي يرعش فاطخنا وه لهف ؟نوديز نبا رعاشلاو «ةدآلو» ةايح يف قشعلا ةصق لوح

 مهل ناكو « روضح مهل ناك  سلدنألا رايد يف  ىوهلا ءارعش نأ ةلاحلاو ؟ نيفرطلا نيب قشعلا
 تكباشت اهلكو . . . يبدألا اهيفو يسايسلا اهيفو , يعامتجالا اهيف ؛ ةكباشتم طويخ كانه مأ ؟فوغش

 دق  قشعلا ةصقل خرؤي يذلا  يرعشلا صنلا نإ لب ؟ ةروطسألا هبشي ام نيقشاعلا ةصق نم عنصتل

 , 180 هتقيقح نع ةجراخ تافاضإ ىلإ هرودب ضرعت
 عضو « بحلا يف يلاثم نوناق ىلإ اهرمأ زعوي نيثحابلا ضعب نإف « ةاسأملاو قشعلا ةبرجت نع امأ

 « تالئثمو اياكحب يرهاظلا هيقفلا هجّيس يذلا نوناقلا اذه «ةمامحلا قوط» يف مزح نبا هيقفلا هسسأ

 ةيفلألا ىركذلا نع صاخ ددع « دادغبب باتكلاو نيفلؤملا داحتا ةئيه نع ردصت يتلا «باتكلا» ةلجم :رظنا (0)
 . م ١91/5 ماع نم يناثلا نيرشت 1١6 ١١ نيب ام طابرلاب تدقعنا دقو ؛ نوديز نبا داليمل

 رصم ةضهن راد : ةرهاقلا) ميظعلا دبع يلع قيقحت « هناويد :نونيز نبازم١ 5١ ص نم (١)مقر شماه : رظنا (58)

 هاب



 تاءاطعلاو تابلقتلا نم نورق : سلدنألا 2-2-2-2 2-2222 مم ل ل ل ل ل ل ل م ع

 نم هزرفأ امو يسفنلا عارصلا نإف مث نمو . نوديز نبا مهنمو « نيقشاعلا سوفن يف اهلعف اهل ناك

 ينفلا هبولسأ لقص يذلا وهو )2 ناهلولا قشعلا يف ةيرعاشلا عوبني رجف يذلا وه تادهاجمو تادباكم

 . "7 ةدلاخلا هلئاسر يف

 يناكمو ينامز دعب نم هلّذمي امب يديجارتلا ءاضفلا وه  سلدنألا  دوقفملا سودرفلا لظيو
 يف «ةحاو» تخسانت اهنكلو . . ريصاعألا اهتحاتجاف « قشعلا لباتس هتابنج نيب ترعرت دقو (يراضح)

 . هخيرات يفو هناكم يف ثدحلا نايرج فّقوتل  هتاءاضفب  دعبلا اذه الولو « يبرعلا نادجولا يراحص

 ماهلتسالا باب يف  يراضحلا طوقسلا ةلاح نيبو  ةيقشعلا  ةاسأملا ةصق نيب كرتشملا مساقلا لعلو

 يف اذوقفم اسودرف حبصأ يراضح ءاضفك « ناكملاف . . (دقفلا) ةبكن نم امهعمجي ام وه ءاحيتسالاو

 . ةجودزملا دقفلا ةبرجت نيب يفالي يذلا طيخلا هنإ . . يلاثملا قشعلا خيرات يفو « نادجولا خيرات

 تالاح نم بوسنملا طيخلا اذه نمو « ةئلاثلا دقفلا ةلاحب هرودب وه بيصأ دق يقوش رعاشلا لعلو

 اهراطإ يف ةيقوشلا ةينونلا ةبراقم نكمي (نطولا دقف  قشعلا دقف  سلدنألا دقف) ةهباشتم

 براقن نأ انه ضرغلا سيلو .. (ةضراعملا ةرهاظ) ينفلا عانقلاو « ةبرجتلا عانق . عانقلا /يعجرملا

 وه ام اهنمو « ميدق وه ام اهنم « تابراقمو تاليلحت طحم تناك اهنأ ةلاحلاو « ةيقوشلا ةينونلا

 رعاشلا ةبرجت نيبو ةقحاللا يقوش ةبرجت نيب - صانتلاو  لصاوتلا طيخب كاسمإلا انبسحف 2 '”ثيدح

 نيرعاشلا نيب ةنراقملا هذهل درفأ دق اريغص اًباتك نأ قايسلا اذه يف ركذلاب ريدجلاو . ةقباّسسلا يسلدنألا

 ماع نيتديصقلا نيب نزاو دق ورك مساقلا وبأ يسنوتلا ثحابلا نإ ثيح « نرق فصن نم برقي ام ذنم

 نأب ةنراقملا ةياهن يف ءورك صلختسا اذكهو ."!«امهتينون يف نوديز نباو يقوش» ثحبمب م

 يف يقوش أكتا نئلو ٠ امهيف تاعوضوملا فالتخال ؛ نوديز نبا ةينوئب نراقت نأ عصي ال يقوش ةينون#

 ةيسلدنأ نأ ربتعي ورك نكلو «.. هوأش غلبي مل هنإف ٠ نوديز نبا ىلع هتديصق يناعمو هرطاوخ نم ريثك

 ىلإ روصقلا تاعقنتسمو عيدملا ضيضح نم عافترإلا ةطقن 7 يه يقوش
 . "''«..بعشلا ءايلع

 ؛ يأرلا يف هيشامي دقو ورك مالك يف ءاج ام عم فلتأي وأ فلتخي يأر هل نوكي دق انم دحاولا لعلو

 نع اهلصف نكمي ال يتلاو ةيتاذلا ةلاحلابو ناكملابو نامزلاب امهطابتراو نيتديصقلا ةبرجت ىلإ انرظن اذإ
 يآ
 . 7377” ص « باتكلا ةلجم ؛نوديز نبا لزغ يف رظن ةهجو « حاتفم : رظنا 9(

 باتكو ؛ «يقوش رعش يف بولسألا صئاصخخ» باتك ؛ صاخخ ددع ؛ لوصف ةلجم : لاثملا ليبس ىلع رظنا (0)
 ٠ يقوش نع يداو هط تاسارد اذكو ؛ هيلإ راشملا «ناسنإلا مومهو رعشلا»

 . م1185 ماع تيقلأ ةرضاحم هيف لصألاو « ١ مقر «ثعبلا باتك» ةلسلس يف باتكلا عبط (1)

 . ١" ص « نوديز نباو يقوش (؟)

 هاك



 اعلا كنار ناد ناعاط دوا روج عماد عم ك حش دماج دن دن د ام هوم لااو دم تانو جتا كام دوسجولاو ةروصلا : دوقفملا سودرسفلا

 ةرهاظ ىلع ةمئاق ةيعجرمك ينفلا راطإلا ىلإ انمكتحا اذإ « فقوملا هفلاخي دقو . ةيرعشلا ةلاحلا ءاضف

 ىتحو . . كلذ ىلإ انرشأ امك « ةدعابتملاو ةقحالتملا دقفلا روص اهربع تخسانت دقو « تاضراعملا

  طاقسإلا ىلعو زمرلا ىلع ةلومحملا ةيناسنإلا ةبرجتلا نم صيصبلا نإف روصلا هذه حمالم تشالت نإو

 ام نوديز نبا ةديصق ميدقت يف ءاج دقل . ةينوديزلاو « ةيقوشلا : نيتبرجتلا رعق يف يقابلا وه  عنقملا

 نينحلا هيف جزتماف , هبابحأ اًقرافم ؛ هلهأ نع ايئان هنطو نع ًادرشم . هتايح نم ارطش رعاشلا ىوط» : يلي
 . "7 2.. تاّنألا هذه (ددرم ؛ تابركذلا هسفن يف تمحازتو ؛ ملألاب لمألا ىقتلاو ٠ نجشلاب

 فصيو ٠ زيزعلا نطولا ىلإ نحي اهيفو اينابسإب هافنم يف اهمظن» دقلف ؛ ةيقوشلا ةديصقلا ميدقت يف ءاج

 نأ اهيفو « نالسرأ بيكش ريمألا باتك يف اهدجن ةريغص ةفاضإ نكل '476.. هدهاعمو هدهاشم نم ًاريثك

 رهاظب حلطلا يداو مامح بطاخي وهو ؛ يفكتسملا تنب ةدألو يف نوديز نبا ةديصق ضراعي» يقوش

 0 لا

 لوقي امك «لوزنلا بابسأ» نع ةحصفم اهنكلو « هلصافمو صنلا دسج نع ةجراخ تاءاضإ كلت

 ةءارقلا حاتفم نإف راصتخابو . ةدح ىلع ةديصق لكل هاجتإلا مسرت اهنأ امك . . ءاهقفلاو نويلوصألا

 : عالضألا يواستم ريغ ثلثم ٍلخاد عضوي نأ بجي « يقوش ةينونل

 . ةيراضحو ةيناسنإ ةلاحك « نيرعاشلا نيب ةعماجلا دقفلا ةلاح ١

 . ةيرعشلا ةبرجتلا ةدمعأ اهيلع تماق ةيضرأك « يناكملا ءاضفلا -؟

 . ةضراعملا ةرهاظ / ةبرجتلا كلت رطؤي يذلا ينفلا عانقلا

 وهو . ةقباسلا ةديصقلا يف امك « هذه يقوش ةديصق يف سيئرلا يلالدلا روحملا لافغإ بجي الو

 ءاذتحاالا ىطخخ نع حازنت نوديز نبال يقوش ةضراعم نم لعجت يتلا ةيصوصخلا مجرتي يذلا روحملا
 تحم يتلا يه نطولا ىلإ فراجلا نينحلا ةفصاع نأ يأ « عوضوملاو ةلالدلا ةهج نم ولو « يفرَحلا
 يرعشلا صنلا نأو يسلدنألا ءاضفلا ىلإ اهلماكب رصم تلقنو « قيرطلا ةعراق ىلع نم ىطُخلا كلت
 رثعن نلف « ءاضفلا اذه لخاد ةيسلدنألا تاحوللا نع انتَ اذإ اننإو . يلالدلا حاستكالا اذه ىلع دهاشل

 ؟ رصم نم سلدنألا نيأ : اًدراو ًالاؤس حرطي دق امم ؛ ةرئانتم تارذش ىلعالإ

 . ١؟7//9 , تايقوشلا (4)
 . 770 ص . ماع نيعبرأ ةقادص وأ يقوش (؟0)

 ةالك



 تاءاطعلاو تابلقتلا نم نورق : سلدنألا 2020-0-22م ل سل م مس مس ع م عع سل ع عع

 نم لوألا تيبلا يف « ءادنلا ءاي همسرت يذلا دادتمالا يف هتمادإو رظنلا دمب ولو لمأتن نأ يفكيو

 : رهاظلاو يفتخملا عانقلا لخادو « ةديصقلا رارسأل حاتفملا / تيبلا وهو « يقوش ةديصق

 (ةلانيداول ىَسأَتمأ كيداول ىَجْشَت 0 انيداوع هاًبشأ حّلّطلا حئات ا

 ؟ لينلا يداو نم مأ « ةيليبشإ يداو نم ؟ نذإ لاؤسلا ةريح أدبت نيأ نم

 ةدحاولا ةرؤبلا هصتمت نزح هنكلو . لتاقلا نزحلا ةيجاودزا نم يناعي رعاشلا نأب ماهيإ تيبلا يفو

 نم يناثلا عطقملا نم ةينامثلا تايبألا انينثتسا ام اذإو . رصم ىلإ فراجلا نينحلا بصع نم ةعشملا
 نل اننإف « دوقفملا سودرفلا ةلاحل هنم اًكاردإ فطاخلا قربلاك رعاشلا اهلسرأ ثيح « (1//177) ةينونلا

 داجمأ تمهلتسا « ةلالدلا ةكسامتم « لالظلا ةمغانتم ء ءازجألا ةقسانتم ىرخأ ةروص ىلع رثعن

 يرعشلا سفنلا نيب نم تقلدنا دراوش تايبأ نم ناك ام الإ مهّللا مهرثآم تقطنتساو «برعلا
 : هذه يه تايبألاو . . عطقتملا

 انيباور نم افيفر اَْلَلَح نإو سلدنأب كيأ ىحزان انل اهآ

 انينثي لالجإلاو ؛ عمدلاب شيجن هَل ءافولا مّنَر ىلع ائفقو مسر

 انيد مهقالخأ مهل تناك ءسانلل ةهبنم هيف نيدباو دوسي ْمَلْوَل
 انيرادل تراس لباب نم رمَحلاك مرح ىلإ الإ مرَح نم رسَن مل

 . دوقفملا سودرفلا نم ةيكابلا ةبرتلا هب شيجت امب يفي ال « يلالد عطقَت يف تايبألا هذه رمتستو

 رصم روصب « اهملاعمو سلدنألا روص تَّحَسَت يتلا « ةيكاردتسالا (نكل) تايبألا كلتب تفصع دقو

 . ةيقابلا

 ١ . . رصم نكل ١ « ةمألل يراضحلا طوقسلا بارعإ يف اهتاوخأو سلدنألل ةخسانلا ةلمجلا يهو

 نم اهيف سيلو « (اَتيب 8) ةينونلا ةديصقلا يهتنت اذكهو . يقوش /رصم وه دوجولا يف يقابلا نأكو

 ضرأ يف سلدنألا ءانف ىلع دهاش ريخألا تيبلا وه اهو ةعنقأو عقارب نم ىَقَبَت ام الإ دوقفملا سودرفلا

 : ةناثكلا

 . 77١//؟ ,. تايقريطلا (؟5)
 . هسفن عجرملا| ةراف]

 ةا/و



 هم ممل مم همم هم مس هم م سس هم همس هس م م م ل هم مل مم م م م م م م م م مم م م م ل دوجولاو ةروصلا : دوقفملا سودرفلا

 و -. هَ 020 ماو صرب سا . م و

 ("ةلانيجاّش نّيمألا ىوه يأ : ردت مَ اًنجش هَل وأ ء رصمل انلَمَح اذإ

 ىلع طوسبملا ليمجلا يعاقيإلا راطإلا الإ « قشعلا سلدنأ نم الو « نوديز نبا نم- نذإ قبي مل

 : «طيسبلا» ءاسفيسف

 نلعف نلعفت : نلعاف نلعفت نلعاف نلعفتسم « نلعاف نلعفت

 نوديز نبا امأ « هنطو ىلإ نحي وهو « هتاربعو هتانأ هربع رثن اًيمغانت ءاضف يقوش هذختا دقو

 ةروصلا امهنأ نيقشاعلا بسحو « سلدنألا بسحف . . ةيقوشلا ةكلمملا راوسأ جراخ الظ دقف هتدآلوو

 يتلا «ةيئابلا» يفو اًيقوش نأ ىلإ ريشن  ثيدحلا انرعش نم  رخآ يسلدنأ دهشم ىلإ لاقتنالا لبقو
 هتلحر نم لوصفلاو تاياغلا زاجيإب لجس اهيفو « سلدنألا اهيف عدو تايبأب حول « نطولا اهب لبقتسا

 : ليحرتلاو ةبرغلا نمز بحاص يذلا جودزملا دقفلاب اريكذت : يرايتخإلا يفنلا ةيطم ىلع

 اباوثهب تيضر نإ « يئانث <اذهو سلدنأ ضرأ ءاعادو

 اشاغ دار لدتاو دس فرذ ىدْنأ تللحف « ًالئوم كتذخت

 (؟لابارتغا يل كامح يفاهاضق "ندع راد نم مدآْب رغم

 : رجهملا تايسلدنأ كو

 مسا يبونجلا يرجهملا رعاشلا اهيلع قلطأ «٠ ىرخأ ةينون يتأت «تايئونلا» لسلسم يفو
 ):١7(. تيب ةئاملا تزواجت «ةقلعملا» هتديصقو  اًقباس ةمعط سايلإ ديلولا لضفلا وبأ هنإ «ةيسلدنألا»

 ترجو ةيبرعلا حورل اًظاقيإ رجاهملا يف تسرك يتلا ةيسلدنألا ةبصعلا ءارعش نم  ملعن امك  رعاشلاو
 ةطبارلا» نع فلتخت هاجتالا اذه يف «ةبصعلا»و . . يضاملا داجمأ ىلإ نينحلا عيباني اهدئاصق يف

 . 4" هتايبدأو يضاملا نع-ًاليلق  اههجوب تحاشأو ديدجتلا ءاول تلمح يتلا كلت «ةيملقلا

 ٠ قباسلا عجرملا م(
 نم هتدوع دعب رعاشلا رعش ةحتاف ةديصقلا هذه تناك : يلي ام ةديصقلا ديهمت يف ءاج دقلو ه5 ١/ . تايقوشلا (59)

 دعب هدالب لابقتسا ىلإ لقتنا مث « اهليمجب اًنافرعو اهل اركش دالبلا كلت ركذب اهيف داشأ دقو ٠ سلدنألا دالبب هافنم
 . «ةليوطلا ةبيغلا كلت

 2 «رجهملا بدأ» « يروعانلا ىسيعو 0 ١١١ ص .؛«ةيكيرمألا رجاهملا يف انؤابدأو انبدأ» « حديص جروج : رظنا (5)

 .؟12194 057 ص

 مالك



 تاءاطعلاو تابلقتلا نم ثنورق : سلدنألا 00 00

 نيب طبارلا طيخلاب كاسمإلا وه « ةلاد ةحمل يهو - ةزيجولا  ةكلذفلا هذه نم انينعي يذلا نإ

 سودرفلا نم حمالم لمحت (ليزاربلا) نأ رابتعاب ةيديلولا ةديصقلا ةرؤب نيبو يسلدنألا طيحملا

 نع هباتك يف ةبصعلل يرعشلا كلسملا اذه خيرأت ىلإ اًقاّبس يروعانلا ذاتسألا ناك دقلو . .دوقفملا
 , (!!!(رجهملا بدأت

 مهراعشأ يف ةيهازلا سلدنألا ةروص اورضحتساو اومهلتسا نمم هدحو ديلولا لضفلا وبأ سيلو

 ىلإ لقن نم مهنم نأ امك « ةيسلدنألا سمشلا نيع نم ءوضلا طقاسم اورطقتسا نورخآ ءارعش كانهف

 وكسيسنارف رعاشلا ةعئار مجرت امدنع فولعملا يزوف رعاشلاك « بابلا اذه يف ةينابسإ تالوطم ةيبرعلا

 : «ةطانرغ» ناونع لمحت يتلا اسابساليف

 ةيلاكلا ةيضورلا ىف ةديحو يسال قست اكوا يتم ةنلل

 ةيضاملا اهداّيعأ ىَدّص الو 2 اهناَمْدُن ةوَعّر ال « َقْبَي مل
 ٠ 9 8. م

 (!"!نيقشاعلا نع دوعلا هلقني

 ةغلب ةرم ؛ رقبع يداو نم  نيترم  باسنا دقو « ينابسإلا رعاشلا ةعئار نم انفقوتسا عطقم وه

 . . عادبإ ىلع اعادبإ ناكف . يسلدنألا نوديز نبا ةغلب ةرمو « سيتنافريس

 راملا ينابسإلا رعاشلا ةرايز ةبسانمب ٠ يورقلا رعاشلل «سلدنألا ةيحت# ركذت قايسلا اذه يفو

 نأ الإ . . ريبكلا يراضحلا مهرودل خرؤملاو برعلا داجمأ نع رضاحملا وهو ليزاربلا ىلإ « ركذلا

 رين تحت نئي يتلا يبرعلا عقاولا ةشيرب همسر « اًيسايس ادعب تفاضأ دق يورقلا رعاشلا ةديصق

 . . خيراتلا ربع اهلايذأ سلدنألا رجت يتلا دقفلا ةلاح عم رواجتي يسايسلا دعبلا اذه .رامعتسالا

 ةاسأم هلالخ نم رَجَْف (تاحشوملا) ينف عانقك  ًضيأ  يسلدنألا راطإلا رعاشلا اهل راتخخا دق ةديصقلاو

 تادحولا يلاوتب ةمزألا تاعاقيإ ىلاوتتو « ةحرابلاب مويلا هبشأ امو «٠ ثيدحلا يبرعلا دوجولا

 : ةرركتملا ةمزاللا عم ةيحشوملا

 (؟اًمالّسلا كيرْفُت فيك انيرّبخ)

 . 547 ص « قباسلا عجرملا (41)
 . 148 ص . قباسلا عجرملا (41)

 ةاياب



 مامم د اس بام م مس تبن ماس م ماس م نس اسس حم م عام هب بم سام ناب ماب اح تاس هع عاش ماع عم ع مع تام دوجولاو ةروصلا : دوقفملا سودرفلا

 رعاشلا لواحي ريرقتلاو ءاحيإلا نيب حوارتي يلالد نوكم ىلع موقت « ةحشوملا / ةديصقلا نإ

 اذه أرقنل . ةرمعتسم ةبورعلا رايد تمادام نوكت نل سلدنألا ةيحت نإ : برعلا ناهذأ يف هخيسرت

 : رضاحلا نيبو يضاملا نيب دقفلا يتلاح ىلإ دودشملا رتوتلاب امخزم ءاج دقو « عطقملا

 ةيقب دجملا نم كيف لْزّتمل ةيسلدنأ ايءارهزلا ةنبااي

 ةيبرعدونزب تابراض ُةيفرشملا فويسلا كيف تعمل

 (49؟؟ ًمالّسلا كيرفن فيك اًئيربخ اًماسحلا ندرجي مل ف كاب

 ىلع هيف روصلا لئامتت « طيسب يسايس عانق ىلإ  ةيرجهملا  ةيسلدنألا /ةحشوملا لوحتت اذكهو
 ةثادحلا عم ىرنسو . (. . . ندرألا  نانبل  ماشلا) ةيبرع راطقأ نيبو سلدنألا نيب كرتشملا دقفلا عاقيإ

 . زومرلاو ريطاسألا اهعمجتست ىرخأ داعبأب ءوئيس رشابملا يسايسلا عانقلا اذه نأ ةرصاعملا ةيرعشلا

 نيبو رضاحلا ناكملا نيب ةجودزم ةبرغل نياعم ميسجت يه ةيبونجلا رجاهملا تايسلدنأ نإف « اذإو

 ضرأ ىلع تايسلدنألا تايقابلا تامصبلا نيبو  ليزاربلا ىلإ راتخملا  ليحرتلا نيب « بئاغلا ناكملا

 دق صوصنلا هذهل يبدألا ىطعملا نأ ىلإ ةفاضإ . . اراضحتساو اًطاقسإ « اهباشتو ًالثامت . . رجاهملا

 نيبو دادجألا نيب دحوملا يبرعلا محرلا ديعص ىلع كرتشملا يقالتلا عفادب ةينابسإلا ةفاقثلا عم لعافت
 ةبصعلا لخاد ءارعشلا براجت نيب دحوي يذلا  بلغألا يف  يكيسالكلا هاجتإلا ديكأت عم . . دافحألا
 خزربلا عضوم نولكشي مهنكلو . . بسنأ هبهذم ىلإو برقأ يقوش ةسردم ىلإ مهف .. ةيسلدنألا
 . ةمزال ةفصب انعوضوم يفو ؛« ةرصاعملا ةبرجتلا نيبو ةثيدحلا ةبرجتلا نيب لصافلا

 يف ديلولا لضفلا وبأ رعاشلا  ةلجلجمو ةضاّيف  اهلسرأ يتلا «ةينونلا» ىلإ  دمحأ دوعلاو  دوعنو
 ةشايج ةيموق حور نم ثعبنملا « حماجلا ينادجولا ناروفلاب رومتل اهنإو ٠ تاضراعملا قايس
 بلاخملا تبشن يبرع عقاو ىلع بضغلا تاوصأب ةمحدزم اهنأ امك « (؟؛ازازتعالاو ءابإلاب ةنوحشمو
 ١ يسلدنألا ءاطعلا خيراتل خرؤي يذلا راضحتسالا فقوم يف كلذ لكو . همدو همحل نيب ةيرامعتسالا
 ةركاذلا بلق يفو رعاشلا ةليخم مامأ ىلاوتي ريرملا ركذتلا نم طيرش « تابلقتلا فصاوع هتحاتجا دقو
 : ةحيرجلا

 انيبحملا دع اننُيب عضي مق انركذتو .٠ اهاَمْعُن ركذتل ان

 . 4١7 ص . يورقلا رعاشلا ناويد (4؟)
 . ٠١٠ص «ديلولا لضفلاوبأ ناويد (55)

 هاله



 تاءاطعلاو تابلقتلا نم نورف : سلدنألا ماك ا دا دا نودع هد ع دم هد واو ان كوالا واد ا ا تن ت2 د

 انينابم (رهد ْتَمَسو انبادآ ْترَهَدْزا ةينابسإو لاغتربلا يف
 انيح ىلعلاو اًئيح نّدمتلا يكُبت تحرب ام راثآلا ةيلقص يفو

 انينافأ اهاَنْعَمَج نونفلا اهيف ةفرخزم تانجو روصق نم مك

 انيمأتو اديطْوَت كلملا اهب اندز ةدرمم جاربأو حورص مكو

 (؛ة)نيلاعم اهتم امجنأ تعلطأاف اهنذآم انيلعأ دجاسم مكو

 . مكو

 . مكو

  اهموي  برعلا ةراضح هيلع تناك ام نيب نزاوي نأ  نراقملا يفرعملا هسحب  رعاشلا توفي الو

 : ةيبرغلا تاعمتجملا يف ةدئاس تناك يتلا لهجلاو يدّرتلا ةلاح نيبو

 انيوأ تاباغلا ىلإ جنرفلا ناك ةيلاع كلملا روصق تناك مايأ

 (؛ لانيراع قاوسألا يف نوريسي اوناك ةيدرأ ٌرخلا رجن انك نيحو

 يف هغرميس افحال اًنمز نإف ؛ زخلا ةيدرأ يف رتخبتي ناك نمف « لود تاراضحلاو خيراتلا نكل

 نمز ركذتيو رضحتسي وهو زازتعالا ةورذ يفو وهزم ناك رعاشلا نإف نكي امهمو ٠ يزخلا ليباحأ
 ةراضحلا نأل ؛ تايفلخلاو لماوعلا « بابسألاو يعاودلا ىسني نأ نود « تايلقتلا رهدو تاءاطعلا

 ةقرفتلا ءادو ةيبصعلا ةوق « ةعويملا نمزو ةنوشخلا تقو « ةباجتسالاو يلحتلا نوناق اهيف مكحني

 . . .خلإ

 نإو « خارصتسالاو ةدجنلا نايأ « يدئُرلا ءاقبلا يبأ ةءابع نع كاذ يفو اذه يف رعاشلا جرخي ملو

 ساسأك لدعلا نع تالوقملا راركت ودعت ال يهف « ةيراضحلا هتيؤر نم ثعبنت ةفاضإ نم تناك

 : ليلهتو فاوط يف شورعلا ةرسأ اهفاتكأ ىلع لمحت دق بوعشلا نإف ةلادعلا ققحتت املاحو ؛مكحلل

 انيمأت سانلا يطعي ةفيلخلا ماق اذإ ريرسلاب فاوط شورعللو
 انيدلا الو ايندلا برعلا ىقوامو 2سلدنأ ضرأ تعاض ةفالخلا دعب

 انيواغ تاذللا ىرعب اوكسمتساو مهفئاوط يف ىوعد حبصأ كلملا

 انيصحت نابسإلا ةراغ نم فلي مل اكلم تعباب دق ةفئاط لكو

 . اهدعب امو ٠١5 ص ؛ ناويدلا يف اهيلإ راشملا ةديصقلا نم تالاحإ (46)
 . هسفن ردصملا (41)

 هزه



 داك د دانه لرد سا ادام ا ندرس هب هام دادس داو دا ها عع م مان دن هتوف ع تعاند دعو هدو كوع دوجولاو ةروصلا : دوقفملا سودرفلا

 اههبشأ امو يرعش ءاحيإ لك نع ةديعب ةيريرقت يف رعاشلا اهدرسي يراضحلا طوقسلا بابسأ يه
 : ناطلسلا قرفتو كلملا راهنا بابسألا تماقو يعاودلا ترفوت اذإو . ءاقبلا يبأ ريغو ءاقبلا يبأ مكحب

 انيطالسلا  ىضوفلاب  موقلا رثكأ نإ هتييه ناطلسلا دقفي اذكهو

 انيمينتسملا كلم فيسلا مطحو سلدنأ تانج نع لظلا صلقت

 انياصمللاهيف دجاسملا الو ةلهآ نيقابلاب لزانملا امف

 (؛!!نيقآم تفج دقو . يكبن فيكف ةبطرق دهعاي انل نعجرت نل

 لزنتو ولعت تاوصأب سحي نوديز نبا يقآم تفج امك « هيقآم تفج دقو  رعاشلا ةينونل ءىراقلاو

 قسانتلا فورح ةيلالدلا اهتاينب نيب نم تعاض امك « نادجولاب ةذخآلا ةيرعشلا تاسمهلا اهنم عيضتف

 , اهيلع يئاكبلا عباطلا ةبلغل  يروهجلا داشنإلا رعش ىلإ برقأ انلق امك  يهف « اهئازجأ نيب محالتملا

 . ةلوطملا هذه ىلع بلاغلا وه اذه « اهيف نايساسأ نانوكم ةيموقلا ةفطاعلا ناشيجو ةركاذلا لالش نإو

 . ةرثانتملا كزاينلاب هبشأ يه ةدرفم تايبأ يف امك « ءاحيإلاو سمهلاب اهيف نادجولا قرقرتي املقو

 يرجهملا رعاشلا نإف « يفكتسملا تنب «ةدألو» فايطأ اًنع تبجح دق « ةيقوشلا ةينونلا تناك اذإو
 رعاشلا نكلو راربألا لزانم اهلزنأو رابتعالا اهل داعأ دق « ةيرعشلا ةضراعملا َّقَحو نيدلا قحب ءافو
 : ةيمالسإلاو ةيبرعلا ةأرملل هتيصو ىسني ال -قشعلا ةصق يق ينادجولا فاطخنالا ةمق يف وهو ىتحو

 انيناصت هيف يذلا باجحلا تاذ اي ء ةرافخلا تاذاي « ةيبرغماي

 انيعلاو روحلا ىوهي كمع دلو نم برع اخأ يقبتساو جلعلا نع يّدص

 ةأرملل ةروص الإ «ةدألو» تسيل ذإ « تاربعلاب قرقرتملا باطخلا هب دهمي يقالخأ توص هنإ
 : ةيقالخألا تاظعلاب ةينادجولا ةيؤرلا طلتخت اذكه « ةليصألا ةيبرعلا

 انيباصملا يكبيهرعش لزيملو هنأ نونلا ثيح نوديز نبا ىكب
 ع هم 1 5 7 2 ىنإا 6# هس 5 1

 انيحوتت ضور يف ءاقرو تنكذإ ينبرطأو ينابصتو ينقاش مك
 انيواكشاهيف ةينون تايبأ <تّكح طومسلا كيتاه كعومد نمو

 ائيودتو اداشنإ نحل نلدُف هفطارع كيسا تقرنتسا «ةدالو»

 انيزحتو امنت يغلت دعس أ جرخأف اهتفارظ هتطع أةريمألا كلت

 . قباسلا ردصملا 2و

 كيل



 تاءاطعلاو تابلقتلا نسم نورف 1 سلدنألا دم هسا ع د د2 ته مع عال عاج و د هاو ماو عدو هنا ةر هد وان واط م

 انيبح كانرز نإو . اًيحملا ينوص رطَوانل ىبرقلا يفو يْمَع تنبااي
 (؛ةلانيجايد نم ودبت حبصلا ةيقب ١ ُهَمَجنأ تلخ ىّتَح لاط ىسألا ّلْيِ

  لجرملاك  يلغتل ةيموقلا حورلا برسنت  لاطتساو لاط يذلا ىسألا ليل نع- ريخألا تببلا نمو
 . اهنم يقابلا يفو « ةديصقلا ءاشحأ يف

 هقيقش عم كرتشي لضفلا وبأ رعاشلاو « يبونجلا رجهملا تايسلدنأ زيمت يتلا ةيصاخلا يه كلتو

 « يراضحلاب ينادجولا يقتلي ثيح . (يروخلا ديشر) يورقلا رعاشلاب فورعملا ركذلا فلاسلا
  انلق امك  اهمويو « هنطوو « هموق رعاشلا ىسني فيكو . يقالخألاب يقشعلاو « يسايسلاب يفطاعلاو

 نم خلسنت نأ ةيبونجلا ةيرجهملا ةديصقلل نكمي ال ذإ « رامعتسالا رين تحت حزري يبرعلا ملاعلا ناك

 اباهلإو ٠ نكاوسلا كيرحتل اًرامهم يسلدنألا عوضوملا نوكي اذكهو . ةيسايسلاو ةيخيراتلا اهتدلج
 نمو ةغبانلا ليل نم لوطأ وهو ىسألا ليل نع رعاشلا تيب لازتخاب اهروص دق ةلاحلاو . . ءامتنإلا دامرل

 : يتآلا رجفلا فرشتست يهو ةيبرعلا ةمألا ىلع دابعتسالا لودس ىخرأ ليوط ليل . سيقلا ءىرما ليل

 اش 00 ل د ال ا

 ل ا
 ؟انيداع مورلا جوّلع اًناَتأ ىتح ٌةِئاث كلملا دّففب اناَقك امأ

 انيدارع يف ىفتم هائيضر دقو اًنتودع رب يف ىدعلا انّيَلَع (َدَع

 (؛ةلانيعورملا لّزعلا برَعلا قزمُثت مهعفكدم تكَفَنأ ام سيسنرَفلا هيف

 اهبوصي « ةينطولا فئاذقلا هبشي ام ىلإ  اًنزوو اًعاقيإ  ةينونلا راطإ لوح دق يرجهملا رعاشلا نإ
 ىلإ ةبوصم فئاذقلا كلت نوكت نأ ةفدصلا ليبق نم سيلو « رامعتسالا ةرسامسو دابعتسالا ةنقاهد ىلإ
 لطت يتلا رايدلا كلت . . يبرعلا برغملا رايد ىلع اهلك تخانأ دقو (اسنرف) هتافصو هتاذب رامعتسا

 . .رهاقلا يئاملا لصافلا رداهلا قرزألا الإ امهئيب سيلو « سلدنألا رايد نم رهظ ام ىلع ءامشلا اهلابجب
 انرصع يف مزتلملا بدألا روهظب اًريشب ناك يسايس عانقل انف (راطإ ةيديلولا «ةيسلدنألا» نوكت كلذبو

 . ثيدحلا

 ىضترا هنأل ؛ ةمعّط سايلإ مسا لمحي لبق ناك دقو « «ديلولا لضفلا وبأ» يبرعلا رعاشلا وه كاذ

 . قباسلا ردصملا (5:/)

 . هسفن ردصملا (:9)



 ااا ا ا اا اا ااا حا حا ااا ا ا اا ا اا ااا ااا الحا اا نا نانا احا دوجولاو ةروصلا : دهقفملا سودرفلا

 (*'!برعلا ةرمس نم لب « مورلا ةرّمُح نم  ُهَتِجَهِب قائشأ يذلا لامجلا سيل

 : فويطلا ءاقل "ا

 يف ةددعتم ةيرعشلا ةضراعملا يف كلاسم تذختا دقو « «تاينونلا» بيدارس ىف ثحابلا هيتي دق

 ةئام زواجتيل سفن لوط يف لسرتسي يبونجلا رجهملا ءارعش نم ارعاش انيأرو . ثيدحلا يف امك ميدقلا

 انربتعاو « ةسماه ةينادجو سافنأ اًنايحأ اهللختت « خارص نمو ةلجلج نم «هتقلعم» هلمحت ام لكبو تيب

 دق امم عوضوملا ءانب يف عونتلا ىلعو ددعتلا ىلع نهارت يتلاو ةيكيسالكلا ةسردملا صئاصخ نم كلذ

 . ةديصقلا ةيرامعم يف مجسملا محالتلا كلذ اهدقفي

 نم يبحتل - يرجهملا بدألا ةرهاظ نم دوقع دعب  نوديز نبا رعاشلل ةيفلألا ىركذلا تءاجو

 كلت تناكو « ديدجلا هيفو ميدقلا هيف اعوضوم هتصق نم لختتل وأ « ةينوديرلا ةضراعملا ةرهاظ ديدج

 ءاهبلا قشعلا سلدنأ ىلإ تداعأ '*!'راطقألا لك نم ةيبرع «ةيرعش قئادح" اهنم مظننتل ةبسانم ىركذلا

 كلت نم تحاف يتلا ةيرعشلا سافنألا لكب ماملإلا انيلع بعصلا نم هنإو .. ديلتلا ءاهبلاو فيرطلا

 ثحابلا وأ «٠ ثحابيلا رعاشلا مهيفو 2 صلاخلا رعاشلا مهيف 2 ءارعشلا نم ةبكوك مامأ قئادحلا

 رفعجو ؛ ليكولا يضرعلاو 2 يفريصلا لماك نسح 2 يرثألا تجهب 2 يجان لاله) خلإ . . مظانلا

 . ”7(خلإ . . . يجرزخلا ةكتاعو « نوراه ةزيزعو . ةمظعلا ريذنو . دجام

 : حورطملا عوضوملاو قواستي امم « اهنم عطاقمبو « صوصنلا ضعب ىلإ ةراشإلاب يفتكأسو

 اذهب اهلهتسا ثيح «ةينوديزلا ةينونلا» نئس ىلع اهاطخ يف ريست «يجان لاله» ثحابلا ةديصق نإ

 يذاحملا (برغملا) فيضملا دلبلا ىلإ لب سلدنألا ىلإ ال « نينحلاو قوشلا يفاوق نم علاطلا عطقملا

 : دوقفملا سودرفلا لالطأ ءاملا ةقرزب

 انيناغأ ىلحأ كيل نم غوصُت 9 ائيِفاوَق قش نم َقبُعَت كانئنج
 . 70١ ص . رجهملا بدأ 0(

 . ةيقارعلا «باتكلا» ةلجم (01)
 . هسفن عجرملا 6

 كيد



 تاءاطعلاو تابلقتلا نم نورق : سلدنألا 2-0-2-2 ل ل م عل ع ل ع

 اهي لبحت تناك  ةيسايس فقاومل  ةيئاحيإ تاطقلبو اهليجست وه يجان لاله ةديصق يف ديدجلاو

 « ىتش تاعوضوم تملظتنا اهنأ ىلإ ةفاضإ « (ةيبرغملا ءارحصلا ةيضق) نطولا بارت نم ءازجأ

 نمرب ء دقفلا نمز « رضاحلا مالعأب « خيراتلا لاطبأ .. اهنكامأو « ةيبرعلا راهنألا اهيف تدشتحاف

 : تايبألا ضعب هزرفتل « رعاشلا ةركاذ يف محدزا دق كلذ لك اهتسكنو ةيبرعلا ةبكتلا

 انهم اودردئو فهك 4 لهأك ينلأاسُي ءآج « اًناَمَز « واث برو

 ؟انيمُحتَت ىزْفُت سلدنأ ضرأب ٌةدماص هللا لويخ لازت امأ

 انيسارَم يسرتو « روغثلا ىمحَت تشق ام نيرم ينب دوسأ لهو

 (”7؟انيطسلف يّكحَت « اهبصاَغ فّسَع نم انيراَحّص تّحْنضأ دّكو لوقأ اذام

 ؟اذام مأ ماحقإ وهأ . يسايسلا وحنلا ةلمج يف تيبلا اذه ىلع ًالومحم ءاج ديصقلا تيب لعلو

 (”"انييبنلا رهط نم كلم ْرَب رهط فن برْعَم يف امّلحاي « ءارحص

 ساسحإ نع منت يهو  فيضملا دلبلل  ةيخيراتلا ةظحللاب ةلقثم ةيسايس ةتافتلإ اهنأ هيف كشال اممو

 . ةيسايسلا «رئاظنلاو هابشألا» ةلوقم يف لخدي ام ماحقإلا اذه هل عفشي دقو . هيف ءارم ال يموق

 ءافضإ دصق ؛ةدألو» بعالمو نوديز نبا يح ىلع جرعي نأ  ثحابلا  رعاشلا نم دبال ناكو

 نيب تدحو يتلا ةقالعلا نم يفخلا هيف نطبتسا اراوح ىرجأف « هتديصق ىلع ةيعوضوملا ةيعرشلا

 له ١ يبرعلا قشاعلا ةيصخش رعاشلا هيف صمقت راوح وه « هتدالو بلقو « رعاشلا بلق : نيبلقلا
 ناك

 ؟ نيقشاعلا لكل يعمجلا ريمضلا نع ًاريبعت مأ ؟ نوديز نبا رعاشلا نع ةباين هنم كلذ

 انيفخت ءاملظلا دبك ىف نيرس انلعمجي ليللاو «ةدآألو» تاس

 يب ا

 ؟انينلا نسل يتعجكت ذآز قرح ىَلَع ىوطُت نأ ٌةَبَحَملا له

 ؟انيتاوث تاباّبص فاَحَن نأو لّمأ الب « قوش ىلع لفت نأو

 انيح ىصَحلا دع نإ برّثلا ططَخي ىتف فش نرّحلا نإ ؛ٌنّزحلا َكَعال نإ
 (هه)6 0

 نعت تناب ةحنامل امئاو 2؟ةمق انك تحضأ ةمعُنُمل اًمف
0 

 ,اهدعبامو 5:88 ص 2 «باتكلا» ةلجم 2085

 1 هسفن عجرملا| 2

 : قباسلا عجرملا ه0(

 همل؟



 ممم هم هم همم هم همم همم همم همم همم همم همم هم همم هم مق هع ممم همم ممم م همم دوجولاو ةروصلا ا دوسقفملا سودرفلا

 « نارجهو ّدص نم هرمأ هيلإ لآ امو  ةيصخشلا  نوديز نبا لاح نع حصفت ال تالؤاستل اهنإو

 اهل « ىرخأ ةلاح يفخت يه لب « ناطلسلاو هاجلا يوذ نم هل بلق ال نم اهب رهاظت ةئيبخ ةسفانم نمو

 مجح نم عسوي امم « رعاشلا لاح ناسل ىلع «ةدآلو» باوج لعلو : ليوأتلا شماه يف جرخم

 اهني اهتسرج يرشاا نسل نيم ةَّملاَح هبش يف اهنوّص ينءاجف

 انيقستوايندلا برت هباّنحل 2يدبك نم تْفّص ينإ ةلْجَد َمْجَناَي

 انيحالت (بشع) نم بلطي فسرو 2 يسّيِضَف « نودُيز نبال هّيَحَنَم
 (*17؟انيكس ءاشحألا يف بحلا دمْغي نأ اهتدَوُم تّفصأ ينلا ءاَرَج لهو

 لواح دقو ؟رئاظنو هابشأل عانقلا يه « ىرخأ ةيونعم تاذ مأ نوديز نبا : ؟انه مكاَحُملا نم ىرت

 توكسملا ىلإ ءىموت يتلا كلت  هتديصق ناونع  «فويطلا ءاقل» نع  عنقملا هراوحب  انءاهلإ رعاشلا

 يسايسلا فرعلا يف هلئامي ام ىلع بحسني دق « اهرعاشو ةدألو نيب يقشعلا ردغلا لاح نأ يأ :هنع

 ؟ثيبخلا

 « ةيصخشلا اهنمو « ةيسايسلا اهنم « ةعنقألا اهيف تطلتخا ةيضرأ ىلع مت دق «فويطلا ءاقل» نإ

  ةتبس  ءارحصلا ةيضق) ةيفرظ ةيسايس اياضق نع ةثحابلاو ةيلالدلا تاعيرفتلا هنع حصفت ام اهنمو

 . تاماحقإو تامكارت ىلع ةلاد شماوهب هتديصق لّيذ دقف « ريدق ثحاب وه رعاشلا نأ امبو

 انيهاوشلا يدْرُت ْنَل كرْيط ثاعب انيرْغَمِب ءارحص بصاقعل ْلْقَ
 «”)انيداعأ يدْرُي رَدَق يف كّشال 2 ع ُرَدَك هنإ تآ كرجف تْدَناَع

 عطاقتلا وه امهتاتشأ نيب عماجلاو كرتشملا مساقلا نإف « ديلولا لضفلا يبأ ةينونب اهانراق اذإ نحنو

 نيعبسلا تفاو «فويطلا ءاقل» ةديصق نأب انم املع (اهناكمو اهنامزو ثادحألا بسح) اهيف يسايسلا

 « ةينادجو تاسمه نم امهيف ام اًضيأ كرتشملا مساقلا لظيو ٠« ثادحأو فقاومل عستت ةلوطمك ءاّتيب

 لاهنتو فقاوملا رجفنت امدنع امأ « ءاهقفلا لوقي امك هلاحب عوضوملاو « ةدآلو عم راوحلا ناك املاح

 2 قباسلا عجرملا 25(
 : هسفن عجرملا «هالز

 كيل



 تاءاطعلاو تابلقتلا نم نورق : سلدنألا 2-22 سس ل

 راطإلا ريغ نوديز نبا ةينون نم قبي مل ثيح « رثعتت تاوطخلاو عفترت تاوصألا نإف ثادحألا

 . يسلدنألا قشعلا تامسنو ةفطاعلا تائفن نم ةيقابلا ةيقبلاو « ىجراخلا

 تالاحإلاو .. رعشلا ريغ ثحبلاو .. ءارعشلا راثآ ىفقتي ثحاب ١ يجان لالهو « اذهو انل امو

 . تاحيرلتلا ريغ

 : ةينوديزلا ةينونلا ىطخخ ىلع 7

 ثيح نم ال « ةقرافملا ةيؤرلا سّسحتن ')دجام رفعج رعاشلل «ةيسنوتلا» ةينونلا لالظ تحت

 بهذملا لوصأل ظافح نع ءىبنت يتلا ةيرعشلا ةغايصلا ثيح نم الو . اهل يقيسوملا راطإلا

 ءاقل» هنع حصْقُت مل امم « دحاو نآ يف طوقسلاو قشعلا ةيلدج نم يتأت ةقرافملا نكل . .يكيسالكلا

 اهتدمعأبو ةدودمملا اهيفاوقب «دجام رفعج» ةديصق تعاطتسا دقو . يجان لالهل ةقباسلا «فويطلا

 . طوقسلاو قشعلا ةيضق يف عارصلا يفرطل  ةينف  ةيخيرات ةمكاحمل اًيرعش ارصق ينبنت نأ « ةيمالكلا
 قشعلا ةفصاعل  اًعبات وأ  اًيحاصم ناك طوقسلا بيبد نأ ىلإ هيفاوق لمانأب ءىموي يسنوتلا رعاشلا نأكو

 ؟ اَذِإ قشعلل تقو ال . طوقسلل ليآلا سودرفلا تابنج نيب اهتاسأم ءادصأ تددرت دقو ةفراجلا

 ١ نوهاس ةلفغ يف فئاوطلا كولمو « رايهنإلا ىلإ اهقيرط يف راصمألاو . ىواهتت نئادملا نأل

 ربانملا داوعأ ىلع نيطالسلل تاعجّسلا نوفقثي « دقعلاو لحلا ديلاقم مهيديأ يف نَّمم ةيعاولا ةبخنلاو

 يفارق كرحتت  يداقتنإلا  يخيراتلا سحلا اذهبو . فالخلاو ةقرفلا سوسبو  اهرودب  ةيواهتملا

 مظني « رعاشلاب ينأكو . . نوديز نبا ةينون نم ةيبهذلا لسالسلا لخاد دجام رفعج يسنوتلا رعاشلا

 ! هينيع مامأ لثاماهطوقسو  ةراضحلل ينودلخلا روصتلاو هيفاوق

 ثتجت احاير دلاخلا قشعلا ناك فيكو ىتم : وه « ةحداقلا ةرارشلاك يربني يذلا لاؤسلا نكلو

 ةظحللا زازفتسا لواحي  ريبعتلا حص اذإ ةيرعشلا هتحورطأ نم اًقالطناو رعاشلا نإ ؟ تاراضحلا روذج

 : دقفلاو قشعلا رعاشل ةيفلألا ىركذلا ضرعم يف وهو ةيخيراتلا

 انينادت اولَح ابصلا ذنم َناَكدَق اثدعوم ْمْوَيِلا اذّهَو ء ديلولا اَبأ

 ؟انيديأب اهانرصَم فوطق نمو اقري ءارضخلا ىّملا يف سلجم مك

 ؛ 75 / ةرصاعملا يسنوتلارعشلا» 2 يرباجلا حلاص دمحم : رظنا 2 يسنوتلا دجام رفعج رعاشلا نع هم(

 31١986. + سلوت ةيفاقثلا نوؤشلا ةرازو 81/٠“".« «رصاعملا يسنوتلا بدألا نم تارائخم» باتكو

 هملو



 همم هم م م مس همم م ممم م مس هس هم مع مس مع هس مع هس م م هم همم ع هم مم هم هم هم هس د مل دوجرلاو ةروصلا َ دوقفملا سودرفلا

 ! انيسنتو « هيسنّنَف . نامزلا يوطت 2ةحنجأب اًنْتش ىّتم ء« كيلإ ىتأن

 انيح هرازوأ دُّحَف « ماع فلأ نم « هدباكأ انّمه لماح يننكل

 : يتآلا يرعشلا لاؤسلاك ةيلج يهف ةجيتنلا امأ ؛ ةيناثو ىلوأ ةمدقمك ةيادبلا يه كلت

 (08)؟ ِاَنقسَت ءرمخلاو ىوهلا سوؤك نمو هملظَت خيراتلا نم اَنينَج اذام

 كلذ  نييكيسالكلا هلاثمأك  رعاشلا ضرعتسيل ريرملا لاؤسلا عقو ىلع ةيخيراتلا ةركاذلا ظقيتستو

 ىلبح تاظحل ىلإ  رسكلاب  ةمهتملا يفاوقلا عباصأ ريشت ثيح « طوقسلا تالاحل يطمنلا طيرشلا

 كلت تناك  طمنلاو جذومنلا  نوديز نبا ىلإو .. بقترملا ريصملا ريشابت نع بايغ يف تاذللاب

 : ريشت عباصألا

 ؟انبراوج اهيف له . عداًحخملا لب انسراوُف اهيف لم نيدايملا نيأ
 م لو

 ! انيجتملا ىقلت الو « كالهلا َجْوَم اهمطلُي كّلفلا لثم « كدالب تناك

 انينْعَي ناك « رمأ كينْعَي كاَّكام ٠ كمهثم تاذللا ةرْسُغ يف ثنأو

 فشكي املاح ثدحلا يف امك ةيرعشلا روصلا ةينب يف عارصلا جاومأ دتحتو « ةاسأملا راتوأ دشتو

 ةفقاولا يهو طوقسلا ةحافت لكأب ةرمآلا «ةدآلو» لا اهنإ « يقيقحلا مهتملا ةيوه نع ! يضاقلا  رعاشلا
 2 لالدو جنغ يف صقارتت 2( ىعست ةيح « نآلا ىلإو « ائيف « ةدآلوو ؟سيدارفلا نم جورخلا ءارو

 رفس نم اهرهوج ىف ةدحاو ةصقلاو . ةنوعلملا ةرجشلا كلت نم تطقاست دقو « ةياوغلا ةقرو اهيديأبو

 : نيجهتلا نمز ىلإ نيوكتلا

 انيتسلا ناتو: ثنلا نصت  ةردنه ايحلا تانكي ألو

 او د و اًسلدنأ سفمألاب تعض 2 ةدآلو

 ؟انيواوّدلا مُهّولاب المت تنك مك ةيئازو نم عم نعشلا بهاواي

 باطخ تابع يتلا يه اهريغ يفو نيطسلف يف ةيبرعلا ةاسأملا ةينهارو . رضاحلا ةأطو لعلو
 يفو « نيقشاعلا ةاسأم نأكو « اهرعاشو «ةدالو» ىلعو . يضاملا تالثم ىلع ةوسقلا ةرارمب رعاشلا

 : ريغ سيل يرعش ضارتفا وهو . . ىربكلا ةيراضحلا ةاسأملاب اناذيإ ٠ يسنوتلا رعاشلا ةحورطأ

 . اهدعب امو 0١8 ص ؛ «باتكلا» ةلجم (ه4ة)

 همك



 تاءاطعلاو تابلقتلا نم ورق : سلدنألا اي هلو 80د 2 وكنا ونا اد مام داب هاير حج جحد كامل داك د ت2 قد

 0 ل دف ا يلدا ركيو مكلثم خيراتلا شمام ىلع انشع

 هنم انبرتقا ام يف ةيفتخم اهانيأر يتلا ةعنقألا تاساقم نم تطّطَم دق  ةياهنلا يف  ةيسنوتلا ةديصقلاو

 . طوقسلاو ةمكاحملا اياظش نم ةبرجتلا دامر نم عشام كلذب ينعنو . تالوطمو دئاصق نم

 يف فالتخا عم « هسفن يرعشلا كلسملا تذختا دقو ءراطإلا اذه يف جردنت ىرخأ دئاصق كانه

 «سلدنألل يراضحلا طوقسلا ريسفت يف ةدئاسلا «ةموظنملا» نع جورخلا نود .. تايئرجلاو ليصافتلا

 اننأ يفكيو لمم راركت لكل اًبنجت . ةرضاح رايتخإلا يعاودو ةدراو ءاقتنإلا لماوع نإف « كاذو اذهل

 ةاسأملا راعشأ نم لالظب وأ « تايسلدنألا تاينوئلا يفاوقب ةموسرملا «ةيرعشلا قئادحلا» كلت ىلإ انرشأ

 « دئاصقلا ضعب ىلإ ريشأ ينكلو . . كلانهو انه ثيغلا طقاسم عبتت نأ ناكمب ثبعلا نم هنأو . ةيقشعلا

 رعاشلا ناسل ىلع اهيف باطخلا لسرأ دقو . يفريصلا لماك نيسح رعاشلل « ةفيفخلا «ةينونلا» لاثمأ

 . . بئاغلا ريمضب الا لصفنت ال صمقتلا نم ةلاح يفو « نوديز نبا

 ؟انبا ةمومألا فرُعَت ال فيك يمطرت انا ؟ينتركأ مل

 ىنضم نايسأ فوطأ « ليل لك يف انأو « يب َرْمَت ماع فلأ

 ("!'انيرتغا انإ . . بيرغلا ماحتقا يل يرفتغاف . . بيرغلا كيف انأ

 يفتقي  ةضراعملا راطإ ريغ يف  يولحلا دمحم رعاشلا دجن يبرغملا انرطق نمو « رخآ ناكم يفو

 اضيأ ةيرعشلا روصلا ضرع يفو « ثادحألا ريسفت يف ةيكيسالكلا ةيؤرلا لاونم ىلعو « ىطخلاو راثآلا

 رعاشللو . سلدنألا نم  يئاملا لصافلاب  اهبرقو ةبرجتلا ناكمب طابترا اهلف « ةيصوصخ نم ناك نإو
 هراثآ نم امإو « هيف مالعألا ضعب ةناكم نم امإ « دوقفملا سودرفلا يحو نم اهمهلتسا دئاصق يبرغملا

 هدئاصق نيوانع نإف اًديدحتو 2"''. . ءارهزلاو ةبطرق بعالمو «٠ فيرعلا ةئجو ءارمحلا رصقك ةقابلا

 ... «ريبكلا يداولا» « «بيطخلا نبا باحر» يف «نوديز نبا ضاير يف » فينصتلا اذه ىلع ةلاد

 ؛ ةيلالدلاو ةينفلا هتايطعم لكبو يكيسالكلا «جذومنلا» ىلإ ادودشم لظيس  اهسرادو  اهئراق نكلو

 يف ةيرعشلا ةظحللا ديجمت « ىلو نمز ىلع ءاكبلا « تايركذلا طيرش عم ركذتلا « فاقيتسالاو فوقولا

 تانوكملا لعافتب امنإو « ديلقتلاب ال « ىذتحملا جذومنلا يولحلا زواجتي امّلقو « نوديز نبا ةبرجت
 : «ريبكلا يداولا» ةديصق نم تايبألا هذه كلذ نمو . هتيتاذو هتبرجت يف ةيفاقثلا

 . قباسلا عجرملا (10)
 . 497 ص . هسفن عجرملا (11)
غنأ» تائويد هلو برغملا يف نييسالكلا نيزرابلا ءارعشلا نم يولحلا دمحم رعاشلا 00900

 هلو «عومش؛ و «ءادصأو ما

 . م١115 /0 /" خيراتب ةديرجلا سفنب ةيناثلاو « م1984 سرام ١8 خيراتب «ملعلا» يف اهرشن ةيسلدنأ ةديصق

 همملا/



 م 0 0 1 1 ا ا ا ا اا ا ا ا ا ا ا ا ا ل ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 8 دوجولاو ةروصلا 5 دوقفملا سودرفلا

 ريدغلاك يقت «٠ لظلا فراو رفاو ميعت ينيع نم نبأ . 5 ٠ . يسال خم 0 هر م6

 روحو ء راتوأو راجشنأ 0 ةطانرغ يف سنألا اياشعو
 2 - ساما مو م 10

 !روقولا اهاشخيو « بلقلا حماج ....ُهَبلَق اهيف دقفي نتف

 : ةصالخلا

 ةروص نم اوذختا دق نيرخآ ءارعش نأ ةلاحلاو « الازتخا هانلزتخا دقو . لوألا مسقلا اذه نم

 . قاطنتسالاو طاقتلإلا ةيلمعل يسالكلا روصتلا ىلع ءاكتإلا عم . هتاذ عانقلاو اهسفن ةروصلا سلدنألا

 اذإ ةصاخن « قحاللا اهئمو قباسلا اهنم ةريثك يهو « صوصنلا هذه لثمل ضرعن نأ اندوب ناكو

 جاتحت يهو ''(ةبطرق» فايطأ لالخ نم عانقلاو ةروصلا مهلتسا دق ةظابأ زيزعك اريبك ارعاش نأ انملع'

 . يكيسالكلا عادبإلا ةصق لثمت اهنأل ؛ ةيفاو ةسارد ىلإ

 « اهلالخ نم سلدنألا دوجو نع اثحب اهروصت نم انقلطنا يتلا «عانقلاو ةروصلا» نإف « نكي امهمو

 ةقسانتم ٠ ةعطاقتمو ةلسانتم ةعنقأ ءارو يفتخت تناك ةوق يهو بذجلاو درطلا ةوق ىلإ ةدودشم تناك

 : دحاو نآ يف اهنع ةديعبو قايسلا عم ةمجسنم « ةرفانتمو

 عانق ىفنملا

 عانق قشعلا

 عانق ةبرغلا

 عانق ةرمعتسملا ناطوألا

 عانق يضاملا

 علخت نأ نود جراخلا نم اهسمالت تلظ اهنكلو ةيسالكلا ةيرعشلا ةشيرلا اهتروص ةعنقأ الإ يه نإ
 خيراتلا رادج قرتخت مل اهنأ امك « يناكملاو ينامزلا : نيدعبلا يف ةرذجتملا ى رخآألا داعبألا اهيلع

 . رصاعملا رعشلا نم ةيرعش براجت يف ىرنس امك « زمارلا داقنلا ةيؤرب
 يضاملا ءارعش ىطخ نيثدحملا نييسالكلا ءارعشلا دئاصق تخسن له . . اذه لك دعب « لاؤسلاو

 رصبلل ةحضاولا ةعنقألا كلت هتدسج دقو لصاح زواجتلا نإ ؟؟ءاكبلاو خارصتسالا نمزو طوقسلا مايأ
 . ةريصبلاو

 . هللا لوحب ؛ ثحبملا اذه نم يناثلا مسقلا يف «ةرياغملاو ةروصلا» نع ثحبلا يف حمطنل اننإو

 هم



 تاءاطعلاو تابلقتلا نم نورق : سلدنألا 2 د دن 2 مطاط د تال ب نات كو نا تام تال نال دك كاد دلع كاع ا كي

 يناثلا مسقلا

 رهاعملا يبرعلا رعشلا ةبور

 ةرياغملاو ةروصلا

 : رصاعملا رعشلا روصت يف سلدنألا ٠١

 اهتلالد اهل ةيدقن تباوث نم قلطني نأ بجي حومطلا ثحبلا اذه نم « يناثلا مسقلا عم لماعتلا نإ

 ال . . يبرعلا رعشلا دومع ىلع ةظفاحملا «ةروصلا» ديدجت تلواح يتلاو ةرصاعملا ةديصقلا صوصخب

 ةينبلا عم محتلملا يلالدلا جيسنلا ةهج نم لب « نيرطشلا يذ تيبلا ةينبل يقيسوملا ريسكتلا ةهج نم

 . ايدومعو اًيقفأ ةديصقلل ةيعاقيإلا

 «ثيدحلا رعشلا» ةقباسلا جذامنلا ةيمست يف اًيحالطصا ًالصيف انمسر دق اننإف « قايسلا اذه يفو

 يف ء هتسردمو يقوشو يدورابلا رمأ نم ناك امو « ميدقلا رعشلا ىلع سايق ةثيدح حمالم نم اقالطنا

 ةينمزلا ةشياعملا ىنعمب ال «ةرصاعملا» ةجوم اهتروص تخسن يتلا ةيبسنلا «ةثادحلا» كلت سيسأت

 نإف . ًارصاعم انئمازي وأ انشياعي رعاش لك نم لعجي لوألا ىنعملا» نأ كلذ ؛ يناثلا ىنعملاب لب بسحف

 جرخم اذهو .2'؟!«ءادأ ةقيرطو ٌةينقتو اًعادبإ هرصع بكاوي ال رعاش لك هقاطن نم جرخي يناثلا ىنعملا

 مهراعشأ يف اوققحي مل مهنكلو اهريغ وأ ةلياجملاب امإ « اننورصاعي ءارعش «ةلبرغ» ىلإ انب يضفيس

 «ةليعفتلا» ىطخ ىلع ريسلاب قلعتي ال رمألا نأ امك « ةيبرعلا ةديصقلل ةرصاعملا ةبرجتلا تايصوصخ
 نطابلاو رهاظلا هيف محتلا روطتل يجراخ رهظم اذه نأل ؛ (زجعلا رطشلا) ميدقلا تيبلا ةروصل ةخسانلا

 ريغ اذه ينعي نلو . . . اهتدرفتو اهتدجو اهديدجت ةرصاعملا ةديصقلا بسكيل (نومضملاو لكشلا)

 . ةرصاعملا اهتلاصأ

 ةدام ناك نأ قبس عوضوملو 2 لوانتلا يف «ةرصاعملا» دصر لواحنس 6 لوألا قلطنملا اذه نمو

 «ةرباغملا ةيؤرلا» كلت اهرولبتس ةرصاعملا تايلجت لوأ نأو « نيئدحملا ءارعشلا براجت ىف ةبصخ

 . هسانأبو هنئادمب « هناكمبو هنامزب سلدنألا عوضومل

 « ةرصاعملا ةيبرعلا ةديصقلا يف «نومضملا» روطتب طابترا هلف مسقلا اذه يف ؛ يناثلا قلطنملا امأ

 نم ءزج يف ةديصقلا هذه دامتعا كلذب ينعأو 2 ةرياغملا ةيؤرلاب ددجتملا «هئارت» نم خلسني مل يذلاو

 تدقعنا دقو «؛يدورابلا ةودلا ثوحب نم وهو ؛ «ةرصاعملا ةيبرعلا 007 ةروصلا» يفايلا ميعن « رظنا (54)

 . (م119١؟ ريمسيد ةرود) يرعشلا عادبإلا ةزئاجل نيطبابلا زيزعلا دبع ةسسؤم نع ةرهاقلاب
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 مم مم م مم هم هم هم همم هم مم همم م هس هم همم هم مم همم همم م همم همم م مم مم مم ممم مممم دوجولاو ةروصلا ا دوقفملا سودرفلا

 ةغايص (خلإ ... اًحيرات « اًملع « اًناكم  اًفقوم) يئارتلا «ثدحلا» ةغايص ىلع ةيثادحلا اهعلاقم

 ماهلتسا « ثارتلا فيظوت) تاحالطصاو تادرفمب اهتيمست رصاعملا بدألا اوسراد داثعا «ةديدج

 ءاكذب ادّيصتم الإ كاذو اذه يف رصاعملا رعاشلا نكي ملو « (ءامسألا نم كلذ ريغ ىلإ «يضاملا

 اهنم عنصيل مث « ةرصاعملا هتيؤر نبيارش يف اهبيذيل ؟ هيضامو ثارتلا بهايغ يف ءوضلا طقاسم ةراهمو

 عشملا يضاملا كلذ نيبو رضاحلا اذه نيب رظانتلاو لثامتلا ىلع ةلاد اًرومرو ةعنقأ  فقوملا هل ءاش ام -

 قايس يف اداعبأ ةرصاعملا ةيرعشلا ةبرجتلا بسكأ « ءاحيتساو قاطنتسا هنإ . . هئادحأو هفقاومب

 . ةرصاعملا فراشم نيبو ةلاصألا نمز نيب لصارتلاو ةيرارمتسالا

 لب ةرصاعملا ةيبرعلا ةديصقلل يديدجتلا رصنعلا اذه ةسارد  ميدقتلا اذه يف انه ضرغلا سيلو

 تاساردلا نإف ليصفتلا دارأ نمو . انعوضوم نيبو ةرهاظلا نيب طبارلا طيخلا داجيإ وه ضرغلا

 , 19) هيدي نيب ةصتخملا

 هاري نكي مل ام  اهطوقس يفو اهتابلقت يف  ةيسلدنألا ةبرجتلا يف ىري ناك رصاعملا رعاشلا نإ

 فقوم الو رابتعاو ديجمت ةفقو الو لالطألا ىلع ءاكب  هتيؤر يف  لوحنت مل ثيحب « ثيدحلا رعاشلا

 نيب يلولح هامت ىلإ ةيسلدنألا ةبرجتلا تلوحت لب . . حيرص يسايس طاقسإ وأ . . . رشابم ضيرحت

 دودشملا يدوجولا عوضوملا نيبو يخيراتلا اهعوضوم نيب « ةهج نم رعاشلا تاذ نيبو ةديصقلا تاذ

 زمرلا ةحنجأب ىرخخأ تاءاضف يف ةبرجتلا قيلحت ىلإ ةفاضإ . ىرخأ ةهج نم ريغتملا ملاعلا ىلإ
 نع جرخت ال . . دجمت وأ يكبت وأ ركذتت وأ ء يحوتست يهو « ةيكيسالكلا ةديصقلا تناك . لبيختلاو

 مدعنيف ؛ ىرخألا تاوصألا نييارش يف ةبرجتلا لغلغتت نأ نود دحاولا توصلا يذ دحاولا دعبلا رادم

 . يدرفلا نادجولا ةحاسم ىلع عيضيو عارصلا رصنع

 عارصلا ةوق ىلإ ةلاحم ال دودشم وه (تابلقتلاو تاءاطعلا : سلدنألا) عوضوملا اذه نإف « اذإو

 , ةددعتم ةعنقأيو روص امنإو عارصلا كلذ طيخب كسمي نأ يكيسالكلا رعشلا عطتسي ملو يدوجولا

 يف ةفرعملاب ةراوملا اهحور نم خفنتل ةرصاعملا ةديصقلا يتأت انه نمو . ةيجراخلا عارصلا تايلجت

 . بيكرتلا ةكباشتمو نيوكتلا ةدقعم ىرخأ ةئيه يوتسيل . . ناك يذلا ثارتلا دسج

 رصاعملا يبرعلا رعشلا يف ةنيدملا ةرهاظ تلوانت يتلا تاساردلا نم (10)
 راد « لوألا لصفلا ٠ ثلاغلا بابلا . ينل هرهاوظو ياض رصانملا يبرعلا رعشلا ؛ لع ا نيدلا زع -

 جل 2 ةعابطلل يبرعلا بتاكلا

 . اهرئاظو اهني « رصاعملا يلا رعشا يف لادحا « دومحم دمحم -

 .م1 2”عينزف جيم . رعشلا يف ثيدحتلاو ةثادحلاب صاخ /ع (ةيتيوكلا) ركفلا ملاع ةلجم ُ

 . يرعشلا ليرختلا نق ةجنط : : نع ثحبلا بحاص هبثك ام اهنم ٠ . ةقرفتم ىرخأ تاسارد كانهو
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 تاءاطعلاو تابلقتلا نم نورف : سلدنألا 2م عاب كان دل اقام نان نادل كاد اانا كا هاك داب كلان امانا جاك قا تقل قل

 يذلا وه ةديدجلا ةيرعشلا ةيئقتلا ربعو ةلاصألل قرشملا هجولا عم فياضتبو يفرعملا دعبلا اذه
 روطتلا ىلع اديكأتو . انتلاصأ يف يرهوج وه امل زواجت ريغ يف « ةرصاعملا ةيصوصخ رعشلا بسكأ

 « زمرلا : سلدنألا نأ ىرأ ينإف ددجتملا يلالدلا نومضملا قايس يف ةرصاعملا ةديصقلا هتققح يذلا

 ةيبرعلا ةديصقلل ةديدجلا تافاضإلا نم يه « دوقفملا سودرفلا : سلدنألا . طوقسلا : سلدنألا

 . هتيرعاشو هتيلامج يف «ناكملا» داعبأ عم ةبرجتلا قناعتت امدنع ةصاخ ةرصاعملا

 يذلاو «ةرصاعملا ةيبرعلا ةديصقلا يف نومضملا روطت» نع شاقنلا ءاجر ثحب ىلع يعالطإ دنعو

 ١061997" ربمسيد  يدورابلا يماس دومحم ةرود» نع ةرهاقلا ةودن يف هاقلأ
 اذه يف دجأ مل « معن

 نومضملا اذه ةقالعو « هتيزمرو ناكملا ةيلامج ىلإ ريشي ام (ةيدقن ةساردل يلوأ عورشمك) ثحبلا

 يف هرصح ثيح اهنومضم روطت شاقنلا ءاجر دصر يتلا ةيبرعلا ةديصقلاب ناكملا تارذ نم لسانتملا

 عوضوم يف ريصقتلا ديفي امب هثحب رخآ يف فرتعا دقلو "7 ةرشع ىلإ اهلصوأ رصانعلا نم ةعومجم
 نأ « دودحملا  شاقنلا ءاجر لوقي  ثحبلا اذه يف انلواح دقو» : اًسيسأتو ادادتما ةيبرعلا ةديصقلل خرؤي

 يف ملقلا عضأ انأو رعشأو ٠ زاجيإو ةعرسب ةرصاعملا ةيبرعلا ةديصقلا نومضم يف رييغتلا حمالم روصتن

 .214](...ةلصفم ةساردب ريدج وهو ؛ دودحم ثحب يأ نم ربكأ عوضوملاف ريصقتلا نم ريثكب ثحبلا ةياهن

 يف هتلالدو نومضملا ريغتل ةيدقنلا ةساردلا نإف « هتيرعاشو ناكملا ةيلامجب رمألا قلعتي امدنعو

 ةقيصل تناك نإ « اهنم رعاشلا فقومو «ةنيدملا» نع يدَعَت نأ نكمي ال « ةرصاعملا ةيبرعلا ةديصقلا

 نأ ىرن اذكهو . ةلضافلا هتنيدم يف ؛ايبوتويلا» فافض ىلع ةعقاو تناك نإ « اهيلإ هبوره وأ هتايحب

 اداعبأو ٠ لبيختلا نم اديدم اعستم ةيرعشلا ةبرجتلا يف تدجو دق ءاحيإلاو زمرلاب ىلبحلا نئادملا
 يفو داعبألا يف لسانتملا يلالدلا مرهلا ةمق ىلع ةيسلدنأ نئادم فقتو . . . مالحألاو ىؤرلا نم ةعساش

 ىلإ « ةيراضح  ةيفارغج «نئادم» درجم نم اهتلوح تامكارتو تالومح نم اهءارو هرجت امل تايلجتلا

 نأكو تحبصأ اهرظانتو ةروصلا لئامت قايس يفو اهنأ امك . قراخلا يروطسألا حمللاب عشت زومر

 . نامزلا ةقئرشو ناكملا دودح قرتخي امنإ ةرصاعملا ةيرعشلا ةبرجتلا يف اهروضح

 صنلا نأ « ةرصاعملا ةيعادبإلا ةبرجتلاب ناكملا ةقالع يف نيثحابلا ضعب ىري « ددصلا اذه يفو

 لمحي نأو « ةينطوو ةيخيرات ةيوه ةصقلاو ةديصقلا ناكم يف ظحالي تافصاوملا هذهب « يبدألا

 بيدألا ىدل لوحتي نأو « رصعلا عم يفاقث ريسع ناحتما مامأ هلعجي نأب ةيفاقثلا بيدألا تاحومط

 , (09 مقر شماهل) ةرهاقلا يف ةدقعتملا يودرابلا ةودن ثوحب نم (15)
 : هسفن عجرملا 2690

 : هسفن عجرملا 2(



 هوم اد دي د 2 د ناوساب دك نرد دم داع نيك ب ومان ودا نان دا ماك اك كام دن خ دمرف عدت دوجولاو ةروصلا ١ دوقفملا سودرفلا

 اهردق ناك ول امك « عقاولا ىلإ ةعلطتملاو ةيلبقتسملا ةيصخشلا نع ثحبلا ىف ًالعف ناكملا ىف لعفلا

 مزج تناك ول امك , لخادلا نم ةينبم اهدشنن يتلا ةفاقثلا نوكتسو» : الئاق فيضيو .9"2. . هب ةطبترملا

 ثوروم ءامتنا ةقالع تسيل ضرألاب هتقالع نأ ١ انمض يعي ناسنإ ةمث نوكيسو انعقاول انفاشتكا ةداعإ نم

 نأ هباسح نم يغلي «زمرلا  ناكملا» عم عدبملا لماعت نأ ينعي اذه نأو ")6 قألخ لعف ةقالع لب ..

 . . . خيراتلاو « ةيتاذلاو « ةيوهلا عم اًقصتلم هربتعي ام ردقب ةيئايزيف ةيئادحإك يداحأ دعب هل «ناكملا»

 دصري وهو ؛سابع ناسحإ  اضيأ  هانع ام اذهو . . . ينامزلا دعبلا هقيقش نع هلصف نكمي الف مك نمو

 سحن ال ةييغم ندم قلخ يف هاجتالا اذه حملن نيحوا : لوقي « رصاعملا انرعش ىف ةئيدملا تالوحت

 نمف ؛ هيلع اًضيأ ارطيسم نمزلا ةلكشمب همادطصا دجن امنإو بسحو ةيعقاولا ةنيدملا نم رعاشلا قياضتب

 رذعتي ثيحب , نمزلا ىلع ةروثلاو ٠ ةئيدملا ىلع ةروثلا ينعأ ٠ نافقوملا دحتي تاهجولا ضعب

 لل امن

 ةرهاظلاب اهتقالعو  نيثحابلا ضعب اهبُكَري امك  ناَكَمَزلا ةيلاكشإ يف يلكلا ماغدنالا انه  ديرن ال
 تاباغ ىلإ انب يضفملا حململا اذهب يفتكن اننكلو « "9تاساردلا ضعب يف ةلِصْمم يهو « ةيبدألا

 اهئارو نم لمحت ىتلا كلت .. ةيليبشإو ةبطرقو ةطانرغك ةيسلدنأ نئادم اهلوح ةفتلملا «زيمرتلا»

 (* . ةيبرع ريغو ةيبرع ةيرعش براجت يفو ةددعتم تاغلبو ةيرعش تاباطخ

 « ةفاقثلا ةرازوب ةماعلا ةيفاقثلا نوؤشلا راد : سنوت) ٠ يبدألا صنلا يف ناكملا ةيلاكشإ « ريصنلا نيساي : رظنا (19)
 ,ماقخملك

0 
 8 ١١7 ص . رصاعملا يبرعلا رعشلا تاهاجتا ٠ سابع ناسحإ 0/1(

 دقو ؛ىلوألا ةلخدلا» ناويذدلا دئاصق لمجأ نمو . (م19417 « قشمد ؛ يحولم) ٠ يحولم نيعملا دبع ةيسنرفلا
 : يسلدنألا اهصن نم رح فرصتب لابقإ اهمظنو لخادلا نمحرلا دبع ةديصق نم اهمهلتسا

 ينطو نع ديعب انأ / يِبْلَق حرف تنأ / ينيع رون تنأ ١
 برغلا ضرأ يف تعرعرت « ءانيس نم ةريجش يدنع تنأو

 ةيبرعلا ءارحصلا نم ةيروح تنأف كلذ عمو

 يتبرغ يف يربص دفن انأ
 كتبرغ يف كربص دفن تنأو
 ةبيرغلا ضرألا يف كرامث يتؤت نأ نكميأ
 «. . . كيقسي يذلا وه حابصلا ىدن نوكي نأ ىسع

 : ١7١ ص . ليربج حانج ناويد
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 تاءاظفلاو تابلقتلا نس نورنق # نيدنألا مو

 ١" عقاولاو زمرلا :

 يتلا عطاقملاو دئاصقلا ضعب ىلع لطن نأ انيلع «زمرلا  ةطانرغل» ةيلخاد ةءارقب موقن نأ لبقو

 اهلكو « ةيسنامورلا ةيتاذلا نم اهيفو . . نينحلا نم اهيف تاوطخب نكلو « ةرهاظلا نم بارتقالا تلواح

 ءارضخلا ىملس ةرعاشلا ناويد يف ءاج امك «ملاحلا عبنلا ىلإ ةدوعلاب» ةداحو ةسماه ةيئانغبو « رشبت

 . ينينحلا لاجملا اذه يف ةجمدنم اهرودب نوكتسو . يسويجلا

 « ةرئاطلا هتطقلب لبق انحول دقو ةشير وبأ رمع يروسلا رعاشلا ةلواحم ىلإ اًضيأ ةراشإلا نم دبالو

 هذهب ينعنو . ملاحلا عبنلا لوادج يف  نينذألا ىتح  اومحتسا ءارعش ىدل ةبصخملا ةرذبلا تناك يتلا

 ىلإ رعاشلا «ةعجر» ينعت امنإ صوصخلا ىلع ةطانرغ وأ سلدنألاب نأ_رصاعم ناويد مسا نم- ةراعتسالا

 جذامنلا لالخ نم هنإو . نويغالبلا لوقي امك « هب هبشملاو هبّشملا يفرط نيب هباشتلا ةقالعل هتلوفط ملاع

 ىلإ نينحلاب ةقارقرلا «هتايسلدنأ» يف ينابق رازن رعاشلا عم ةصاخ اهتايئزجو اهليصافتب ةروصلا يلجنتس

 فطعم نم جرخت دق يروسلا رعاشلا اذه نأ ربتعي نم داقنلا نم اريثكو . نامزلا ةلوفطو ناكملا ةلوفط

 يف ةأرملاو . اهقوف تعبرت «ةأرملا» ثيح ممقلا ىلعأ يف اًقلحم قلطنا هنكل « ضافضفلا «ةشير وبأ»
 عمتسنل نكلو ةيسلدنألا ةلالغلا تحت ةيقشمد فايطأب صقارتت « ةددعتم اًروص لمحت تناك هتايسلدنأ

 تمصب ةغيلبلا اهحمالم قطنتو يسلدنألا ريبعلاب اهتثونأ حضنت ةداغ عم «ةشير وبأ» رعاشلا راوح ىلإ
 : اهفشارم نم حاوبلا خيراتلا

 الآيتتخا ليذلا بحست تداهتو الاَجم مجْنلا برقتست ْتَبَتو

 الالدو اَجْنع . جئاملا اهرعش يف ْبَعلت ٌةداَغ يلايحو
 سه و

 ؟الامج مسي نأ لج لامجأ دهان ءيششو اير ةفلط

 نيركتلا نع « عرفلاو لصألا نع اهلأسي نأ ىلإ هرّمح ىثنألا هله ةيلامجب رعاشلا راهبنا نإ

 : هل ةيسنج ال لامجلا ناك نإو « هتيسنجو لامجلا ةيوه نم ذاّمخأ لوضفبو  ققحتي ىتح «قلَخلاو

 الاطو نصغلا عّرفأ حْوَد يأ نمو « تنأ نم « ءائسحاي : تلق

 ىلاعَتت اياربلا باسنأ قوف اهبسحأ ةخماش تنرف

 الالظو ًاريبع ايندلا ةْنَج سئدنأ نمانأ « تّاجأو

 الالج هيحانج يوطي مهركذ ىلع رهدلا حملا « يدودجو



 اا ام السا اس تا ماا حاج ا تا اب ام ااا ا اح اح ع حا احا مدح حان حاس هاج ماع حام ا دوجولاو ةروصلا : دوقفملا سودرفلا

 « دوقفملا سودرفلا يف برعلا اهدادجأل دجمألا خيراتلا درس يف ةيسلدنألا ةداغلا تلسرتساو

 هسفن ىلإ تفتلاو « ءامتنالا زعب سيساحألا هقامعأ يف يلغت « ريبك يبرعر عاش اهثدحم نأب ملعت نأ نود
 1 غيلب تمص يف وهزيوهو

 الا تلهاجتو 3 اهاؤرب ينيعأ تماغو 2 "بلقلا قرطأ

 تدهش يذلا « ينابق رازن رعاشلا ةبرجت يف ةفراو ًالالظ ىمانتتس «ةيسلدنألا» ةداغلا هذه فايطأ نإ

 تلظ «سلدنألا نازحأ» نكلو «ةينابسإ قاروأ» ب اهفدرأ نأ دعب « '"؟!ةيسلدنألا هتاركذم «تاينيسمخلا

 (00) ؛ .حتافلا ةرسأ نم ردحني قشمد نم رعاشك « ةيومألا هتباثم يف لسانتت

 ةيهازلا ايارسلا نع
 : اهباكر يف قشمد نم لمحت

 د رافع
 0: هيفاعو

 يف ةاقبتملا ةرسحلاب حشري هنكلو  هتمأل ملاحلا عبنلا  ةيراضحلا ةدالولا نمز ىلإ رعاش عوزن هنإ
 . ةميعن ليئاخيم لوقي امك « برد ىلع امرك  ءاطعلا مايأ تناكو اهرمخ فج يتلا « سأكلا رعق
 الو ةايح ال , يهازلا اهسوبل نم ةيراع ةأرما « ماخرلا نم ًالاثمت تحضأ « نزحلا تايلجت يف « ةطانرغ
 وه نينحلا نكلو « هارجم نع «عبنلا» فقوتب رعشتسا دقو « نيفدلا نزحلا جاومأ لاثنت انه نم ؛ةكرح
 : انيلع لدت انراثآ نإ : لاقي نأ يفكيو « قابو دلاخ ايندلا يف ءيش الو نينحلا

 ةطانرغ نم قبب مل

 ل ب
 . ١١7 ص ١ (يراجتلا بتكملا ؛ توريب) 3 ةشير وبأ رمع تاراتخم ١/0

 تاحفصلا هذه رظنا ؛ (م 1947 « ينابق رازن تاروشنم : توريب) « ةعبارلا ةعبطلا . ىربكلا ةيسايسلا لامعألا (15)
 ,(ةالال ىدكك ه6 كل ,هما/ , 541 , 5591 ج) يلاوتلاب

 .هسفن عجرملا (1070)
 .هف عرملا 4غ

 هوغث



 تاءاطعلاو تابلقتلا نم نورق : سئلدنألا كايا ع دان ارد ابطا نام دل ومد كدا دق نان تح داس هع ع طرأ هناك ناحاع كاتاد نقاد

 ةيوارلا هلوقي ام الإ

 (هللا الإ بلاغ ال) رّيَغَو

 ةيواز لكب كاقلت

 مهرصق الإ قبي مل
 ةيراع ماخرلا نم ةأرماك

 , "7!ةيضام بح ةصق ىلع تلازال شيعت

 رصاوألا نكلو « يهاولا رضاحلا طيخ راثآلا هذه ىلإ دشيل طاقسإلا رايت عمرعاشلا فرجنيو

 : ةقحالتملا تاماصخلاو ةيهاركلاو دقحلا سوس « اهئاشحأ يف سوسلا نايرس مغر «ةيقاب

 0 هلا .
 هةسمخ لورف تضم

 ةبورعلا ُهَظْفَل لازتالو

 ةينآ يف ةنيزح ةرهزك

 ةيراعو « ةعئاج ةلفطك

 اهبلصن

 ةيهاركلاو دقحلا ناردج ىلع
: 1 0 
 هسمخخل لورق تصم

 ("40إ ةينابسإ نم مويلا اذه جرخن

 مساب اهعقوو 6 ءارمحلا ماع تاملكلاب مسر «سلدنألا يف نازحأ» ةديصقلا خيرات نم ماع دعبو

 يذلاو « يقشمدلا رعاشلا اذه تايسلدنأ يف «ملاحلا عبنلا» فراشم ىلع ديصقلا تيب يهو «ةطانرغ»

 . يرمألا دجسملا ناردج ىلع ةيرعش ءاسفيسفك همسأ شقن

 . قباسلا ردصملا ينابق رازن (70)
 . هسفن ردصملا ١ ينابق رازن (7)
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 ند تن ع نا نادم ها وا نايا عا ع اشأاو تاما كك يدع باد بح كاد هع اش اخ دعاس اح قلاع هدج طالب ادام عاس هدا باح زها دوجولاو ةروصلا : دوقفملا سودرفلا

 « ةشير وبأ رعاشلا نم اهيف (اعاقيإو ارحب) يكيسالكلا راطإلا اهل راتخا دقو «ةطانرغ» هتديصقو
 « ةيوهلا نع لاؤسلا نيتبرجتلا نيب عماجلاو « نامزلاو ناكملا فالتخا مغر ! لاقي امك « عانقلاو ةشيرلا
 اهتروصب «ىثنأ ةئيه» تدسجت دقو . ةراضحلاو خيراتلا راوسأ نم لاؤسلا هقرتخي ام ىدمو
 . نوجشلاو نتافملا جهابمب حمالملاو عطاقملا ليصافتب . .اهالويهو

 دسجلاو حورلا لعلو « ةيوثنألا ةروصلا هذه هتركاذ نعو هتليخم نع بغت مل يقشمدلا رعاشلا نإ
 « ةروصلا ءارو « خيراتلا « ةروصلا ءارو دسجلا « ةروصلا ءارو «ءارمحلا» بوجي ناك . اهيف ناخسانتم

 «رازن ذيملتلا» ةديصقو « «ةشير وبأ ملعملا» ةديصق « اًعم نيتديصقلا يف ناتروصلا لئامتتو . . نطولا

 . فالتخا نم امهلصفي امم ربكأ فالتئا نم امهنيبو

 هتالؤاستب اهرّجف هنأل ؛ هلخاد يف ساسحإلا منك عطتسي مل يذلا «رازن» رعاشلا رمأ نم ناك ام الإ
 يعجرملا وهزلاب اًيفتكم « تاذلا ىلع اًمفكنم لظ «ةشير وبأ» رعاشلا ناك نيح يف ةيجولرنوملا
 تابنج لخاد تناكف «رازن» ةرواحم امأ . ةرئاطلا بلق يف هترواحم « ةداغلا ةراضح يه يتلا هتراضحل
 كانهو . . ءامتنالاب ساسحإ انه . . ةدحاو اهتعورب ةراضحلاو . . ةدحاو اهلامجب ةأرملاو . . ءارمحلا

  «ةطانرغ» يف يرعشلا جيسنلا نإف « ًةلالدو ٌةبرجت  لئامتلا وأ هباشتلا اذه لك عمو . . نبغلاب ساسحإ
 يئاجف لاقتنا نم هلمحت امو  رئامضلا ةبعل  اهتاتافتل ال «ةشير وبأ» ةديصق نم ةرصاعم رثكأ  ينابق رازن
 . ةيلالدلا ةينبلا لخخاد

 داعيم الب ايقللا بيطأ ام انؤاقل ناك (ءارمحلا) لخدم يف

 . داعبأ نم داعبألا دلاوتت 2امهيرجح يف . ناوادوس كانيع

 سلدنألا ىثنألا ةيوه «ةيوهلا» نع لاؤسلا نإف « انلق امكو . ةشير وبأ علطم عم هباشتم لخدم رهو
 : نيتديصقلا يف نيتيؤرلا نيب دموي يذلا يرسلا طيخلا لكشي  اهتطانرغو

 يداليم ةطانرغ يفو : تلق ؟ اهثلأس « ةينابسإ تنأ له

 يف ءوضلا تبانم نيبو « رعاشلا تاذ نم ةرصبتملا ةركاذلا تارذ نيب ماطترا ناك « باوجلا عمو
 جوامتي امك « دجم لالش : قلدني يهازلا خيراتلا ناك « نيعلا ةآرم لالخ نمو « نيوادوسلا نينيعلا
 شوقنلا هيفخت ام اهايانث يف يفخت «ىرغصلا اهؤايشأ» تناك امك .. باسنملا دوسألا اهرعش
 : لامجو نف نم تاشكررزلاو

 هذ1



 تاءاطعلاو تايلقتلا نم نورق : سلدنألا هج حل هع كو حد رو ككاءا ورم حر يدك كاع امو درع درعا دو د داط و هناعاد

 داصح ريغب تكرُت لباتسك اهفلخ ثهليٌرعّشلاو . . يعم تراس

 داليملا ةكيلب عومشلا لثم اهنذأب ليوطلا طرقلا قلأتب
 دامر موك « َخيراّتلا يئاروو يتليلد فل لفطلا لثم تيشمو

 سلدنألا لالطأ نيبو « ةيئاقلتو ةءارب نم هلمحي ام لكب رضاح ينابق تايسلدنأ يف ةلوفطلا ملاع نإ

 ةينينحلا ةروصلا هذه . . يقشمدلا تيبلا بعالم يف وهلي وهو « هابص يف ءيضولا نمزلا ركذتي ناك
 ةرهلا عقاوم رايتخا يف اقفوم رعاشلا ناك دقو . «ملاحلا عبنلا ىلإ ةدوعلاب» ساسحإلا نم اهرهوج دمتست

 « باطخلل لسّرملا  ةليلدلا  ةأرملاف « نايسنلاو ءاغلإلا يغ يف ةرداسلا تاملكلا اهثدحت يتلا ةينادجولا

 هقيدصل وداّشت ام رعاشلا ةيثرم يف امك) اهتطانرغ «ةطانرغ» نأب غالبإك ةلاسرلا لاسرإ يف ةيدصقم اهل
 . ًارثثو « ارعش « اشقنو « انف : اهدادجأ عينص وه امنإ «ءارمحلا» يف ام نأو «اكرول»

 اندودج وُهُر « «ءارمحلا» انه : تلاق

 يداّجُمأ اهناردج ىلعأأرقاف

 ىلع ةلادلا «ملكتملا ءاي» ءارج نم ةقعاصلا هيلع تلزن دقلف (عانقلا  رعاشلا) هيلإ لسرملا امأ
 ةبعل تناك « هدادجأ  دادجألا نيبو « اهداجمأ  داجمألا نيبو (يدادجأ « يداجمأ) يراضحلا كلمتلا

 ةمألل يعمجلا ريمضلا ىلإ «رعاشلا» لوحت ثيح ؛ اهجيسن لخادو ةديصقلا ءاضف يف ةكرحتملا «رتوتلا»

 اهقايس نع تفقوت يتلاو « ةيراضحلا ةلمجلا قايس يف لصفنم ريمض  فسأللابو  هنكلو « اهلماكب
 ةينابسإ ةليلدلا امأ . . فزانلا حرجلا الإ يخيراتلا فقوتلا غارف يف لحي ملو . نورق ةسمخ ذنم يبرعلا

 . .حيتافملا مّلس دق ريغصلا هللا دبع وبأ مادام . . ءامتنا وأ كيلمت نم ءاشت ام يعّدت نأ اهلف « ةرصاعملا

 تيلايو « ينمتلا ةحوجرأ يف هتيلكب ىمترا دقلف «رازن» رعاشلا امأ . . خيراتلا ةلبزم يف هفيسب ىقلأو

 : ! تيل عفنت

 "17 يدار أ مهْنَتع نيذلا نأ ْتكَرْدَأ ةليمجلا يتثراو تّيلاي

 ١ يئاسنلا رعشلا يف سلدنألا :

 ملاع تمهلتسا يتلا كلت «ةيرعشلا صوصنلا» نع ثحبلا ددصب انأو ةفلتخم ةلئسأ ينتدوار دقل

 ملأب نهساسحإ نع تارصاعملا تايبرعلا تارعاشلا ترّبَع له : وه يندوار امم ناكو . سلدنألا
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 تا دانا نع ها وع و رقع 1 جر 2 ايادي دك ول ا كالا ايم م نا دوجولاو ةروصلا : دوقفملا سودرسفلا

 امهدحأ نيصن ىلع الإ رثعأ ملو : ىصحي ال ام تايبرعلا تارعاشلا نيواود نم يدي نيبو .ريغ سيل

 ريهشلا اهناويد نم « *'!(ةبطرق عماج» : ناونعب وهو اهفرعأ يتلا يسويجلا ءارضخلا ىملس ةرعاشلل

 لادبإلا يفو «ىلإ» هونص ىلإ «نم» رجلا فرح لادبإب مسالا اذه انلغتسا دقلو «ملاحلا عبنلا نم ةدوعلا»

 تاحيولتلا كلت الإ اهنع فرعأ الو « اهفرعأ الو «يلايكلا دعد» ةرعاشلل وهف يناثلا صنلا امأ

 ءامس» ىلإ دودشم وهف اهديصق ناونع امأ . سمهلا نيبو ةيرهجلا نيب ةجوارتملا ةيئانغلا ةيرعشلا

 . "17 «مويغاي يرطُمُت ملو» يدي نيب يذلا اهناويد نم وهو « «سلدنألا
 رعشلا ةبرجت ىلع امهدامتعا يناثلا مسقلا نم قايسلا اذه يف نيتديصقلا جردأ ينلعج يذلاو

 : ةلاحم ال « ظوحلم توافت نيترعاشلا نيبو . هاجتالا اذه نم قيرطلا ةيادب يف اتناك امهنأ ولو ديدجلا

 اهموي  اهطوقس عم . . اهتانيولتو اهتايوتسمبو ةيرعشلا ةنيطلا نم ةنكمتم يسويجلا ءارضخلا ىملسف
 ناويدلا يف ةيرعشلا اهتبرجت ىلع ةيريرقتلا ةبلغل . . ةداحلا تارابعلاو ةريهجلا بلاوقلا يف -

 . هيلإ راشملا

 نزولا قايس يف ةليعفتلا «عاقيإ» ىلع امهتظفاحمف نيترعاشلا نيب كرتشم مساق نم كانه ناك اذإو

 لك نم ثعبني . . هئاحيتساو هتقرب «ىثنألا تروص» نأ ىلإ ةفاضإ . . ىضوف وأ لخادت نود يليلخلا

 . ةيميداكأ «ةثحاب» ءارضخلا ىملس ةرعاشلا تهتنا دقلو . . تارعاشلا تاملكلا

 «قرشم» ىلإ روطشملا ةيبرعلا ةملكلا قوس يف هيلإ تراص امب ميلع هللاف ٠ ىرخألا ةرعاشلا امأ
 . . نايقتلي فوسو . . نايفتليس ىتمو «برغم ىلإو

 « ميقتسم طخ قفو ريست ال يسويجلا ءارضخلا ىملس «ةرعاشلا» ةديصق نإف ليصافتلا انئش ام اذإو

 ناكو اهتاوصأ جارعناو اهرئامض لخادتل ةرصاعملا دعب  اًيبسن  اهبسكي امم (يلايكلا دعد) هيلع يه امك

 نيب « رباغلا نيبو رهاظلا نيب « رضاحلا نيبو يضاملا نيب راوح « ةوقلاو ةكرحلا زامهم اهيف راوحلا

 : دحاولا يبرعلا توصلا يف ناغمدني امهالكو « ةراضحك دجسملا نيبو تاذك ةرعاشلا

 : انلعم فهي رابجلا دجسملا توصل خصاف

 . ١١ص ء(م1و١6 « بادآلا راد : توريب) « ملاحلا عبنلا نم ةدوعلا ؛ يسويحلا ءارضخلا ىملس 061(

 5 ٠١4 ص ؛ (نييالملل ملعلا راد ؛ توريب) « مويغاي يرطمت ملو « يلايكلا دعد 012(
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 تاءاطعلاو تابلقتلا نم نورق : سلدنألا 2202-2-١ ل مل ام ع اسد كاسم م م هس عم

 انأ ومر

 نحملاو بئاصملا مغر

 (017مرلاٌرقتحأ لظأس

 نأ عطتست مل يتلا (ناويدلا نم 73١ ص ىلإ ١١ ص نم) ةليوطلا ةديصقلا يف يراوح عطقم اذه
 ةبسرتملا ةيئانغلا  ةيكيسالكلا حورلا نع مني امم « ثيدحلا انرعش نم تافلاسلا تايئاكبلا حاون انيسنت

 حور اًنع بجحي مل ينيطسلفلا  يسلدنألا اهحرج نأ امك «٠ ةاسأملاب ةحيرجلا ةرعاشلا نادجو يف

 « «قراط» لاثمأ تارهابلا تاحوتفلا كيمادمب «نوؤائبلا» هانب يذلا ديلتلا ىضاملاب زازتعاالاو ةمواقملا

 يلصتل بارحملا بلق ىلإ تمص يف فلدت ةرعاشلا يه اهو . يشرقلا (رقصلا» و «لخادلا» و

 : ىركذلا تعفن نإ « ركذتو ركلتستو

 , ديرفلا نقلا ةعور برشأ « بارحملاب ذولأس 2

 ديعتسأو

 « دينعلا لطّبلا «لخخادلا» ىركذ « رْفَّصلا ىركذ « هاركذ

لا ىلع  (ًراّبج هائبو
َنَفلا ىشْحَي ال مايأ

 ءا

 « دولخلا هتصضحي شيعيو

ر حور رظان عقوم لك يف
 يرقبع عيف

 ةارث نم عبني رطعلاو
 ةارذ نم حضني رحسلاو

َّفُت هتعورو يضاملا ةسادقو
 هاري نم يجا

اوس اًنيِش يعأالو «هارأ ينإ
 (47«. . ة

 .ا86١صضصء قباسلا عجرملا « يسويجلا ىملس 0(

 5 قباسلا عجرملا م
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 مم مم مع همس ممم همم مم هم هم م مج هم مم م مم م همم همس هم مم هم م مه م مم هم مس همم هايس دوجولاو ةروصلا 3 دوقفملا سودرفلا

 راطإلا اهريسكت نم مغرلاب رعشلل يكيسالكلا جيسنلا نم تالفنالا ةرعاشلا عطتست مل اذكهو

 الولو « ةلالدو ةغايص هانظحال امك « يكيسالكلا جيسنلا ثيرو وه « انه يرعشلا اهباطخف ؛ ىليلخلا

 طرفنا ةظفاحم ةديصق اهنأب انلقل اهنيب اميف لخادتت تانيولت نم ليوطلا اهديصق ىف ةرعاشلا هتثدحأ ام

 ةرعاشلاف « ةيراضحلا ةلالدلا ثيح نم امأ . . تاّبّتولاو تاليعفتلا نم بورد ربع . . يليلخلا اهدقع

 نأ تفلأف  ءارعشلا يقابك  اهملح نم تظقيتسا اهنكلو « ةيبرعلا ةراضحلا ناطلسب ةزعلا اهتذخأ دق

 حايصلا الإ قبي ملو « يفاصلا هريمن نم فج دق ملاحلا عبنلا نأو « هيف ءاملا رّيغت دق « ريبكلا يداولا

 دغلاب رشبت اهديصق ةياهن يف ةرعاشلا نكلو . تابلقتلا حايرب ةحاتجملا ةيدوألا فاتهو « ليوعلاو

 مادامف « ميقتسم طخ قفو ريست ال تاراضحلا نأب اهنم اًناميإ تاملظلا ليل نع قشنملا رجفلابو لضفألا

 «ةينوكلا ةيعبتلا» باب نم هنإف « ليللا فيفالت يف ْبكَبْكَي راهنلا مادامو « راهنلا ءاشحأ يف روكي ليللا

 نكلو « ءاجر هنإ . ملاحلا اهعبن ىلإ ةرعاشلا دوعتس امك . اهرقتسم ىلإ دوعتو اهترود ةراضحلا رودتس

 .. تاهيه

 . . انلدغو

 اَنل دغ نأ بيرال

 اَنَكَوَق مثلي داو راد رهّدلاف

 0 رو 6

 هنارود يف رهدلاو

 هناّيرَج يف مجّنلاك
 انقرَشب عش سمألاب

 انقفأب راَغو ىوهو « العلا جوأ ىلإ امّسو

 توّطْلا اَنب ةايحلا ةحنجأو 1 اًنرثد ليللاو

 ماظعلا ٌةربابجلا ىوهو

 ماخضلا ةرقابعلا ىوهو

 ادصلا فيسلا ىلع ىلوتساو « ليمزألا مطحتو

 7 لا اع هاو

 . 73776 ص . ملاحلا عبنلا نم ةدوعلا « يسوبجلا ىملس (84)
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 ت0 ل ل ا ا 111

 ةلوكوم نودلخ نبا لوقي امك ةيضقلاو . . تاومسلاو ضرألا تلّدبت دقو ! ىملساي « دعب اذامو
 نمو . دوجولا يف هتيلالقتسا ققحيل تمص يف هتوق ديعتسي نأ الإ بولغملل سيلو . . بلاغلا ىلإ
 ةايحلا ةنس كلت «بولغملا» ال «بلاغلا» ناك مايأ داسو داش يذلا «يبرعلا ءانبلل» نيوكتلا داعيس «مث

 : هينابو يبرعلا دغلاب كناميإو ٠ يدحتلا ىلع كرارصإ كيف ربكتل اننإو ! ىملساي

 ءايض نم سيسر انرظاَن نفجل داع « مويلاو
 ءاضم نم سيسر انمراص نفجل داع مويلاو

 انمجَت غزبيس « اًدغو

 انمزع قرشيس ادغو

 انموي ميظع « ادغو

 . . اًنْل دغف

 (0) كل ادع نأ بيرال

 ةدوعلا نم دبالو «ىملس» ةرعاشلا ةيصخش يف يدحتلا ةيكرحل كرحملا وه ينيطسلفلا توصلا نإ

 . ملاحلا عبنلا ىلإ

 ةيلالدلا ةروصلا طسبل فاك وهو «ىلايكلا دعد» ةرعاشلل ةديصقلا ناونع «سلدنألا ءامس يف

 ميهت ةرعاشلا حور تناك  يقوفلا  ءاضفلا اذه لالخو . اهادمو اهدعبو ةلالطإلا يف ةددحملا صنلل

 « يسلدنألا مغنلا ةحوجرأ ىلع ريطت ةرعاشلا تناك . ةايحلا وهزب احرف ريطت « يشتنتو ينغت «٠ لوجتو

 اهل تءارت . اذكه .. حتفتم رهز ىلإ يدن رهز نمو « رخآ ىلإ معرب نم ةلقنتملا ةلحنلا اهنأكو

 تارصألا اهفزعت . . تاليمجلا تايركذلا نم سيدارف .. ابأو ةهكافو « ابْلُع قئادح «سلدنألا»

 . ةيلعلا دئاصقلا اهدشنتو «ةييحلا

 مغنلا حورف . . تاطقللاو تاراشإلاو تالالدلا نيب طبري دحاو لسرتسم طيخ ةديصقلا يف سيلو

 نم ةلحر اهنإ . . نادجولا تازهو بلقلا فتاوه نيب دحوملا توصلا وهو « عئاضلا طيخلا وه رئاطلا

 . ناكملا ةعقر يف اهراثتناو . ةيسلدنألا نتافملاو جهابملا روص ىلع ىثنألا ةرعاشلا اهنم لطت يلاعألا

 ةايحلا نوشيعي مهو «سانلا» روص « ةلالطإلا  اهتلحر يف تطقتلا ةرعاشلا نإ لب ؛ بسحو اذه سيلو

 : ىوهلاو قشعلاب ةضايفلا ةيسلدنألا

51 



 هه ود هداك دموع شاسو عجم دامت مدا دام فو هاما د امو عدرا هدادإب جداا دوجولاو ةروصلا : دوسقفملا سودرفلا

 . فيرعلا تانجبو

 علدو ماستباب ونرت ءانسحلا ينرأ

 برطو ريبك ركس يف راثيقلا لمحت
 ةودقلاو

 بواجتت
7 3 

 مغنلا كايذ عم

 ١ برولقلاو

 6 ةخت

 تانتافلا ىلايللاو

 ىلاودلاو

 لاقتربلا ريبعو

 005 ا
 ماعل رسل

 نبيسلدنألا ةايح نم ةجيهبلا روصلا كلت نييكذ طاقتلاو ناطبتساب تشياع دق ةرعاشلا نأ كشالو

 .. يسلدنألا لزغلا ءارعش هلجس يذلا ليمجلا رمعلل ةيرارمتسا نولكشي كلذ يف مهو . نيينابسإلا

 « نوديز نبا اهرعاشو ةدآلو نيب ةدلاخلا قشعلا ةصق ىلإ ةدوعلا «يلايكلا دعد» انترعاش توفي نلو

 يهو « يسلدنألا قشعلا ةصق ركذتت ال فيكو . اهضعب ىلإ نحن بولقلا نتافمو . . نوجش ثيدحللو
 : مايهلاو يجانتلا ريرحب مهمارغ جيسن نولزغي «ةدألو» تاديفحو نوديز نبا دافحأ ىرت

 نشئارعلا كلت ىلع يب جرعُ
 موركلاو

 وس يف ينل تناك ألو ثيح
 ريبكلا سأكلاب بحلا بعتو

 . 1" , 157 : 11١ ص: مويغاي يرطمت ملو « يلابكلا دعد (81)
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 تاءاضعلاو تابلقتلا نم نورق : سلدنألا تا تا هاك مح 2222-2022 كح دك ءقأ كت نك عياد ع كاع حم اع اج اح عت

 ريبكلا ذفلا رعاشلا كاذ عم

 بيبحلا نوديز نبا

 بعي ناك امدنع

 ةايحلا قوش ىوه يف
 نا

 يف ةثونألا نع ريبعت يه سلدنألا ءامس ىلع اهتلالطإ يف اهسيساحأ ةقرو ةرعاشلا ةيئانغ

 ناك يتلا «يسويجلا ءارضخلا ىملس» اهتقيقش ةمارص ةقارقرلا ةيئانغلا هذهب انتسنأ دقو . .اهتيرعاش

 تلعج اهسفن ةحامس امبرو يئانغلا اهبايسناو «يلايكلا دعد» ةطاسب نكل . ديعب دح ىلإ اًيلوجر اهلاعفنا
 رهف « اذه نم ءيش ناك نإو « ةريهجلا « ةيموقلا حورب ةنوحشملا ةداحلا فقاوملا نم ةيراع اهتديصق

 هيفو ةيحتلا هيفف . ماتخلا اذه أرقنل . ريضخلا عيبرلا مايأ سلدنألا ءامس يف رئاطلا مغنلاك لظلا فيفخ

 : مالسلا

 سلدنألا حئف مْوَي

 ةتبطخ يف هلثم سامحب دعاصتو

 سلدنألا ديري به امدنع

 ناوفنعلا لامج ودبي اهبَق

 ْ ةلوطبلاو

 نايبو حوضو يف

 مُهَناَي « يحورب مه

 , 880 سلدئألا ءامس يف

 . قباسلا مجرملا (8)

1. 



 5 رم د ورواد تاق لد 28 جرو درع هل 508 هايد كادر عود د6 2235 جنان تود عاق همست كاع ع دوجولاو ةروصلا ُ دوقفملا سودرفلا

 "١ ةطانرغ ىبر يف ةرصاعملا ةيرعشلا ىؤرلا :

 دقلف « دوجولا يف خسانتو ددجتو رتوتو عاعشإ ةرؤبك «ةطانرغ١ ىلإ ةيرعشلا ىؤرلانآلا .اندشتس
 نيعملا هنم بضني ال يذلا ةايحلا ءامب تيور يتلا ةديدجلا ةنيطلا يف تهامتو يضاملا رابغ اهنع تضفن

 زمرلا تحضأ ىتح ؛ ةيرارمتسالاو ددجتلا سوبل اهيلع ىفضأ يذلا وه يضاملا نم اًئيش نكلو . .
 ىمانت « يواسأملا اهيضام نم ةيقابلا ةيقبلاو (لعافلا مسا ةغيصب) . . تارئاحلا تالالدلاب عبشملا

 . ر «غ) اهفورح تاءاضف يف قلحملا حينجتلا ةوق لضفب ةيبرعلا ريغو ةيبرعلا ةيرعشلا براجتلا لخاد
 تلظل  ةيؤرلا  اهالولو . دادتمالاو دادمتسالا زكرم يهل رصاعملا رعاشلا ةيؤر نأو (ة ءط ءا٠ن

 وهو ريبك رصاعم رعاش لوقي نيثدحملا انئارعش نم . نييكيسالكلا ةبرجت اهتمسر امك «الالطأو ملاعما

 نم ةيئاهناللا داعبألا اهنم دلاوتت ةعنقأ اهريغ نمو نئادملا نم تذختا فيكو « ةيرعشلا هتبرجت قطنتسي

 .. ينادمحلا سارف يبأو دبعلا نب ةفرطو نجلا كيدو مايخلاو يرعملاو جالحلا ةيصخش نإ! : اهتياهن لالخ
 , روباسيئو ٠ قشمدو ٠ تارفلاو , لبابو « ةليلو ةليل فلأ باتكو , دامعلا تاذ مرإو ٠ ةشئاعو .. يبنتملاو

 انرصع يف (يجذومنلا لطبلا) مدقأ نأ تلواح , اهترتخا يتلا اهريغو , ةماهتو ١ ةبطرقو ؛ ةطانرغو ديردمو

 قمعأ يف ةيجذومنلا تايصخشلا هذه رعاشم نطبتسأ نأو ؛ يئاهنلا هفقوم يف روصعلا لك يفو . اذه

 , ءالؤه اههجاو يتلا ةينوكلاو ةيعامتجالا ةنحملا نعو ؛ يئاهناللاو يئاهنلا نع ربعأ نأو اهدوجو تالاح

 , ديدجلا دعبلا اذه , دئاصقلا هذه تبستكا كلذلو ؛ نوكيس ام ىلإ نئاك وه امل يطختلاو زواجتلا نعو

 . 017 «دهعلا اهب مدقت املك , ديدج نم دلوت اهلعجي يذلا

 ددجتملا «عانقلا» ةلاحل اهتقناعم وه « رصاعملا رعاشلا ةيرجن نع ةرقفلا هذه يف انمهي يذلا نإو

 مادام « اهتينفو ةيئقتلا ةعنقألا ديدجتو بيرجتلا نع ثحب يه  رعشلا يف  ةرصاعملا ةيؤرلا نأك

 انرعش يف ةيزمرلا ةعنقألا ةدحاو «ةطانرغ» تناكو . . ناكملا يف مأ نامزلا يف اًناسنإ يلالدلا نومضملا
 ءارعشلا «سلدنأ» هلالخ نم انيأر يذلا كلذ سيل عانقلا موهفم نأب انه ريكذتلا نم دبالو ؛ رصاعملا

 ناك نييكيسالكلا_ كئلوأ دنعف . ةيدومعلا ةسردملا ءارعش نم هعبت نمو . . يقوش لاثمأ نييكيسالكلا

 رثكأ « بورهلاو ءافتخإلا نم هيفو « زيمرتلا ةفاثك نم هيف امم رثكأ ةيانكلا نم هيف يناكم عستمك عانقلا
 ةقيقحلاب رومي (نيرصاعملا) ءالؤه ىدل «عانقلا» نأ ىلإ ةفاضإ « هترارحو فقرملا محخز نم هيف امم
 . . لتاقلا كشلا بارس نم صلختلا دصق « نيقيلا ةحاو نع ةثحابلاو « ةموزأملا ةرتوتملا ةيتاذلا

 يف اهتايمسمو اهيماسأ نع ثحبت دق ةطانرغو . . نوكيس امب اؤبنت ةروصلا هذهب نوكي داكي رعشلاف
 . ىنفي ال يذلا جذومنلا ءاضف ىلإ يطمنلا زيحلا نم تلقتنا اهنأل ؛ يضاملا يف ال رضاحلا

 . "4 ص ؛ (م1918 ٠ بتكلا راد : توريب) « ةيرعشلا يتبرجت « يتاببلا باهولا دبع (8)
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 تاءاطعلاو تابلقتلا نم نورف : سلدنألا 10100001010117

 نيذلا ءارعشلا بلغأ نأ يهو « قايسلا اذه يف اهرابتعا نم دبال ةيفارغويب ةظوحلم كانهو

 ناك « اذحأم اهناردج نيب «ةفلألا» مهتذخأ دق اهداعبأو «ةطانرغ» تاءاضف لييختلاو حينجتلاب اومهلتسا

 صاصتمالا١ ةلاح ىلع دعاسي دق « زمارلا  ناكملاب «ةفلألا» نأل ؛ يرعشلا ءاحيتسالا اذه ءارو

 دق ةفلألاو . ةايحلاو رعشلا ريسكإ اهنم لق املك « ةيرعش ةبرجت ةيأ نم دازلا اذه لق املكو «نازتخالاو
 . رصقت دقو « لوطت

 ةرارحلا ةجرد ةاعارم عم . . . روهشلاو ماوعألا لالخ رذجتت دقو . . تاروزلاو ةروزلاب ققحتت دق
 ةرشق نع ةرصاعملا ةيرعشلا ةبرجتلا ىلاعتت انه نم .. نارتخالا تارذ ةطقاللاو صاصتمالل ةلباقلا

 « هدضو ءيشلا رهوج يف صوغتل . . ةرباعلا ةينهارلا نع « ءايشألل يرهاظلا ساسحإلا نع « دوجولا

 دوعأو . . قلطم وه ام ىلإ يبسن لك ةزواجتم . . ةايحلاو دوجولا ةيئانث ريسكت  ناكمإلا ردق  ةلواحم

 نوكي دق هتاذ ناكملا نأ ىلإ ريشأل (كلذك ناكم لك سيلو) زيمرتلل لباقلا « ناكملاب ةفلألا ةرهاظ ىلإ

 خيراتلاو . هتاعارص نم ناسنإلاو « هحور نم نمزلا هيف خفن ام اذإ . . صاصتماللو رارسألل اًعدوتسم

 صضعبو . يلك راهصنا ةلواحم يفو « ةباجتسالا ةوق مامأ هسفن رصاعملا رعاشلا دجي اذهبو . هئادحأ نم

 ةددعتم بابسألو )2 شيعلل اًناكم  ةماع ايئابسإ نمو  ةطانرغ نم اوذختا دق  انئارعش  ءارعشلا

 تاعيقوتل ةلماح راعشأو دئاصق يف (ًالثم ةطانرغ) زمارلا ناكملاب ؛مهتفلأ» اومجرتي نأ اوعاطتساف

 .؟"”رصعلا اذه خيرات ىلع ةدهاشو «رصعلا

 « رضاحلا ةطانرغ عم يضاملا ةطانرغ دحتت امدنع ةءارقلا باب انل حتفي يذلا وه ظحلملا اذه

 ةيفارغجلا دودحلا يشالي يذلا راسملا ربعو (اًيلاح) ينابسإلا دهشملاب طلتخي املاح يبرعلا دهشملا

 . ةينيدلاو ةيقرعلاو

 ىرخأ ةطانرغ يف لحتل «٠ طيحملاو طيخملا نم تّرعت دقو «ةطانرغا مامأ نابوذلا اذهب اننأكو

 ال رهوجلا نإو « ىنفي ال يذلا اهرهوج نم ناك ام الإ « رعاشلا تاذ يف ةلسائتملا ىؤرلا نم تدلاوت

 . ناكم لك يفو نامز لك يف « ناثدحلا هينفي

 : ةطانرغ نم يتأي رونلا 7

 كئلوأ ةصاخ ! ناويد لك يف ةرضاح نوكت دق نيرصاعملا ءارعشلا ةطانرغو « ؟نذإ  أدبأ نيأ نم
 هل رخآ لماع ىلإ ةفاضإ « ةباذجو ةبذاج ىثنأ اهنأ ةلاحلاو « اهنم برق نع وأ  اهيف ةفلألا مهتذخأ نيذلا

 . فسوي يدعسو « ديعس ديمحو ؛ يتايبلاو « ينابق رازن : ءارعشلا لثم (40)
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 ممم هم م م ممم كوم م همم هم مم همم م هم هم م هم مم هم هعع همم همم همم همم هم م همس دوجولاو ةروصلا : دوقفمل ا سودرفملا

 ايثراج وكيرديف) رصاعم ينابسإ رعاش ربكأب (ةطانرغ) ةئيدملا طابترا هب ينعأو  ناث ظحلمك « هتهاجو

 عوضوم اذهو « نابسإلا تسيشافلا دي ىلع هتايح ةياهنو « يسلدلألا هرعش رمأ نم ناك امو (اكرول
 )1( ءأ ةب و6 ثا

 , 2 ىرخا ةيواز نم سردي دق ءرخآ

 «ةيماهلتساو ةيئاحيتسا ةدام يمالسإلا يبرعلا ثارتلا اوذختا نيذلا ءارعشلا نم يتايبلا باهولا دبع

 صوصخبيو .. ءامسو اضرأ ةيرعشلا ةبوصخلا تاءاضف ىلإ فرشنتم ةددعتملا هئيواود ربع وهو

 ملاعلا تاباوب ىلع بح دئاصقا هناويد يفف : ةينفلاو ةيلالدلا اهتايوتسم اهل تامهاسم هل نإف « انعوضوم

 نامجرت يف يبرع نبا نيدلا يبحم تالوحت وأ  سمشلا نيع» ناونعب ةديصق 20 «عبسلا
 , قارس ْ 9:قاوشألا

 يرعش ناويد نع ةرابع وه «قاوشألا نامجرت# نأل « ةيسلدنألا هتلالد هل ماهلتسالا اذه نأ كشالو

 روذبب اهعرزف « رصاعملا انرعاشل ةبصخ ةبرت ناويدلا ةمدقم ةدام تناك دقلو يبرعلا نبا نيدلا يبحمل

 نيبو « نيدلا ييحم تاذ نيب) اهتاعطاقتو اهتايانكو اهتالالدب ةيحوملا ةيرعشلا روصلاب قروتل ةرصاعملا

 : ماتخلا وهو « حاتفملا وهف « ةديصقلا نم ريخألا عطقملا اذه أرقنل ( . . يتايبلا تاذ

 تومي وأ لحري هبحُت ام لكو

 حيرلاسضبقو ءاّملا رتافدايو « تمّملا نفساي
 ل 35 ل ّ ٠

 ديدج مداق رصعو ىرخأ ةد و : اندعوم

 عانقلاو لظلا , هيف كهجو نعو يهجو نع طقسي

 (؟؟!راويسألا طقستو

 «نامجرتو» يمتاحلا يبرعلا نبا ةيصخشب يلالدلا اهطابترا نم مغرلاب . اهلماكب ةديصقلاو
 يهو «نويساق» و «قشمد» تخسانت دق سِدنألا نألو . . نيبي داكي ال اهيف سلدنألا لظ نإف «هقاوشأ

 هب بيجيب تيب
 . «يبرغملا عادبإلا يف ناتريسألاو سلدنألا» « وليبج هللا دبع : رظنا (91)
 "1 ٠١ ص « (مالعالا ةرازو : دادغب) . ناوينلا : رظنا (9؟)

 نامجرت» يبرعلا نبا ناويد ةيدقم يف ءاج ام ةءارق نم دبال , يفوصلا يئارتلا ةديصقلا طبخب كاسمإلا لجأ نمو
 ءرضاحملا نيزتو « رظنلا ديقت « ءافيه ةليفط « ءارذع تنب ؛ ا « خيشلا اذهل ناكو» : اهيفو 'قاوشالا
 « تادهازلا تباجئاسلا تاملاعلا تادباعلا نم  اهبلاو سمشلا نيعب بقلتو « ماظنلاب ىمست « رظانملا ريحتو
 مسا لكف . .قالعألاو رئاخذلا كلت نم قايتشالا رطاخ دعب اهيف انمظن نكلو . . فرظلا ةيقارع . فرطلا ةرحاس
 . 1608 ص « (رداص راد ؛ توريب) ؛ «ىنعأ اهرادف اهبدبأ راد لكو ينكأ اهنمف 4 ءزجلا اذه يف هركذأ

 .قباسلا ردصملا (1)
 , يباسلا ردصملا (44)
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 تاءاطعلاو تابلقتلا نم نورق : سلدنألا د ماو فا ب د1 ب 1 2ع وع عدم 2# اد كد قال ع و

 اذه وه عطقملا نم انمهي يذلا نكل « هتايح رخآ يف يبرعلا نبا خيشلا « ةفلألا اهيف دقع دق نكامأ

 انمهفيو « يرعشلا هجيسن فلخ وبخيو نونكملا رسفي يذلاو « هتاذ رعاشلا نم يرعشلا فارتعالا

 « «رئاظنلاو هابشألا» نوناقب ةموكحملا ةعنقألا هرايتخا نم تاياغلاو دصاقملا كردن ةيفسلفلا هتقيقحل

 « ادحاو درفلا رهوجلا مادام . . ىرخأب ىشالنت ةعنقألاو « لظلا هخسني لظلاو « ةايحلا يف توملاف

 ال « هدوجو رهوج يف ناسنإلا ةميق ىلجتت اذكه . اهراتوأ دعب  بعتت مل ةايحلا ةينوفميس تمادامو

 . رهوجلا تاذ يف نكاستي يذلا هدحو رعشلاو . ةينافلإ ضارعألا يف

 ("*!«ةطانرغ نم ينأي رونلا» ديرفلا يرعشلا هصن عم لماعتن نأ نكمي يتايبلا نع ةئطوتلا هذهب

 الو .©؟"!«ةلبنسلا ةكلمم» هناويد يف اهتبثأ دقو « 77"2«ةيبرع قافآ» ةلجم يف اهرشن نأ قبس ةديصقلاو

 « اهظافلأ ضعب يف ةديصقلا هنع تنابأ دقو اهنيوكت يف رسلا طيخب انكسمأ اذإ الإ ةديصقلا مهف نكمي

 . يرئادلا اهلكش يفو « ةيعاقيإلا اهتاينب يف امك

  يئاحيإ سمهب _فشكي يذلا ىقيسومو اعافيإ « اًظفلو ةلالد يرئادلا دعبلا اذه طاقتلا لواحنلو

 « يطانرغلا دوجولا يف ةلاحلا رعاشلا تاذ يف امك , اهدسجو ةديصقلا تاذ يف نونكملا رسلا كلذ نع

 : ارضاحو اًيضام « ةمألا ريمض نع رّبعملا الإ رعاشلا سيلو « ةمألل يراضحلا دوجولا

 ءارحصلا قوف طقاستملا رطملا تارطق يف َدلوأ يك « ًالفط ُروَكَتَأ»
 و تأ أ 3 5

 00 يقنع يولت ةيقرشلا حيرلا نكل « ةيبرعلا

 :ةيناكروكلا

 « ينقحالي

 داليملا رانب نينوكسملا قاشعلا تآم هيِلَع ليّللا يف فزعي ناَمَك توص

 . . يتُقرجَت ىقيسوملا ّنكلو . . عوطقملا فجترملا رولا دنع فقوتأ نأ لواحأ

 ىمعأ يقيسوم 2 وخيو 2 نآلا عفدني 2 يناسنإ ءاكبب «بوحصما عاقيإ : ةورذلا دنع خرصأ

 ثحبيو « ءايشألا غارف تمص يف هدي يلثم عفري « اًمدراتوألا قوف فزني

 همق وأ يمَق توصب « هللا لوح « ًديحو رودي « عاض ءيش نع

 .م1919زومت١ع٠ " /س « ةيقارعلا «ةيبرع قافآ» ةلجم يف ةديصقلا رظنا 46(

 . هسفن عجرملا (17)
 . هسفن عجرملا 47
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 هاك د تبا كه د 2 نو هي جاو كاذب نال اياد كييك هام دات هاه د د مانو دنع د ت22 دوجولاو ةروصلا : دوقفملا سودرسفلا

 ىرخأ دالب ءامس تحت يكبي « ةجوملا رارق وحن ةَوُرّدلا هلمحت « ٌحرصي

 . 18/( . . ؟نآلا ءارحصلا يذه يف دلي ْنَم . ةعاقلا تمص يف ينقحالت لظت « راتوألا نكل

 ةديصقلا اذكو  عطقملا اذه نإف « يلالدلا كيكفتلا ىلع « للحملا وأ دقانلا ةردق تناك امهمو

 لواحأ) فرتعا هسفن رعاشلا ىتحو . . كيكفتلا صقم ىلعو « ءىزجتلا ساقم ىلع ىصعَتي  اهلماكب
 يتلا يه اهنارودو اهنافوط يف ةبرجتلا نأكو (. . ينفرجت ىقيسوملا نكل .. رتولا دنع فقوتأ نأ

 . هلع توكسملا نطاب يف نونكملا رسلا نم ءزج وهو تاعاقيإلاو تالالدلاو ظافلألا تحاتجا

 راكفألا اهنع حصفت مل يتلا ةيراضحلا نارودلا ةبعل ىلع ةلادلا تاراشإلا لوألا عطقملا نم ءىزتجنلو

  دلوأ يك . . ًالفط روكتأ) . . روصلاو ىؤرلا تاريحب يف ةقارقر تباسنا ام ردقب « ةرشابملا ةحيرصلا

 يف دلوي نم  ةورذلا هلمحت  (ديحو رودي  ةورذلا دنع خرصأ  (ديحو رودأ  ةيناث روكتأ يقنع يولت

 ؟ نآلا ءارحصلا يذه

  انظحال امك « ةيعاقيإ ىرخأ ةبعل نع ةلوصفم ريغ يراضحلا نارودلا ةبعلب تاءاحيإلا هذهو

 . . ىمعألا يقيسوملل ىرخأ ةيرئاد تاكرحت اهتمسر يتلا مغانتلا ةرئاد عم نومضملاو لكشلا قئاعتيل

 ةطقنلا ذنم ةديصقلا ةحنجأ ىلع اًمراو هّلظ لظ يذلا .. زمرلا  يقيقحلا /يروطسألا فزاعلا اذه
 اذه هنع بجتحيل نكي مل  نييملاعلا ءارعشلا نم هريغك  رعاشلاو . . ةدالولاو ريودتلا ةبعل يف ىلوألا

 وه امك « ةطانرغ لامج نأل ؛ دوكنملا هظح اًيكاب « ةطانرغ ةقورأ يف رودي لظ يذلا يناسنإلا جذومنلا

 يفو ةيماخر ةحول ىلع بوتكم وهام « نآلا رضحتسنلو . ىمعأ هنأل « هنع بوجحم « نايعلاو رصبلا

 7 0و0( ةيابتسالا نع محرر اهنا رمرملا ماخرلا كقاورجس لوقت جةظان رظو ءارمجلا نم ةيمقلا ىلعا
 . . ةطانرغ نم ٌةأرما اي « هيلع يقّدَّصَت»

 « ةايحلا هذه يف ةبيصم ٌربكأف

 ... . ىمعأ فزاع شيعي نأ

 «ةطانرغ يفو

 لك ىدل ةاسأملا حور لّكشت تلق امكو  «ىمعألا فزاعلا» ةروطسأ نأ ىلإ ريشن نأ دبالو

 اًقايطأ ,« يراضحلا نارودلا ةبعل اهتفطخت دقو « ةديجملا «سلدنألا» تحبصأ ؛ يبرع لك وأ ؛ يطانرغ

 5017 81.24*2 نوغارأ يسنرفلا رعاشلا ناويد يف ةروطسألا هذه تآوبت دقلو . . باجح ءارو نم

 . 77ص ٠ قافآ ةلجم ىلع اندمتعا دقو «ةلبتسلا ةكلمم» هناويدب ارخؤم ترشن ةديصقلاو 24م(
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 تاءاطعلاو تابلقتلا نم نورق : سلدنألا 2-2-2-١ 2 مل ا ل ا

 لوقي , سلدنألا ةطانرغل يراضحلا طوقسلا تاظحل نم ىحوتسملا يرعشلا هلمع نم ةورذلا ةناكم

 : ىمعألا يقيسوملا ناسل ىلع يسنرفلا رعاشلا

 ةعاقلا يف نكددع ام

 رحب سئارع دوهُن « ةيبهذ فاتكأ

 لفر ىلع ؤلؤل عكستي فادص

 مظعأ مدآ نبا ملأتي سيل

 ةطانرغ يف ىمعأ ملأ نم

 ىمصت هاقيسوم نأولو

 (1؟لرسكلا تاكلّملا بلق

 «ةطانرغ نم يتأي رونلا» يتايبلا ةديصق نم ةيعجرملا راهنألا قفدتت  يصانتلا  صاصتمالا اذهبو

 زمرك هللا- ةيقرشلا حيرلا  اميتيءارح) ثارتلا رين نم عشملا زمرلا تافدص نم راهنألا كلت هلمحت امبو

 ناسل نإف « يتايبلا ةداعكو . (خلا ... ينابسإلا ليللا  ءارمحلا رصق  نذآملا  لوهلا يبأ « قلطم

 : دراوشلا تارابعلا ضعب يف سماهلا حوبلاب قلدني ةينفلا هتبعل رارسأب فارتعالا

 هلتْيَب ال ْنَم « نيب ينبي نل ١
 جات طقسيو ُنوخت « زمرلا ةغّل ىَفْنَم يف « اهتبرغ يكبت ةأرملا نكل

 هيلع ليللا يف فزعي نامك توص . اهيمدق ىلع روفضملا بهذلا

 عوطقملا فجترملا رتولا دنع فقوتأ . ينقحالي قاشعلا تآم

 ؟ نات «ةطانرغ» انم نم : ةورذلا دنع خرصأ « ينفرجت ىقيسوملا نكلو

 ؟ ءارعشلا باذع ابو

 ءارقفلا حمق لبانسو

 . ١790 ص « يدنجلا يماس ةمجرت . اسلا نوئجم (99)
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 اندم م ع ب 3-22 ةجتد 5 رشف حوت قع نب دلل دع كدا لوط عام تسم هذ وبل 32م2 دوجولاو ةروصلا : دوكقفملا سودرفلا

 .(01١١06 . . راوسألا ىلع تام اّنم نم

 نأ الإ رعاشلا ثبلي الو « هتاذ رعشلا ةفش نم فارتعالا قلدني « زمرلا ةطانرغل ينونجلا قشعلا اذهب

 يفنملا هنكلو « دولخلا ةايح اهيف عرزو ينفلا هليمزأب اهاوس دقو « ةيرشبلا ةثونألا لامج اهيلع علخي
 : توكلملا لخاد

 . ءارمحلا رصق يف ةروفانلا يكبتو . يدبألا اهافنم يف يكبت تلظ ةأرملا»

 ةبعل تفقوت لهف « اًنومضمو الكش « ةيرئادلا ةديصقلا نم ةياهنلا هذه «ةيدصقم» نع لءاستن انلعلو
 «ملاحلا عبنلا ىلإ ةدوعلا ديشن ددرت تلازام «ناروفلاو نايرجلا» ةروفان نأ ةلاحلاو , يراضحلا نارودلا
 «ةلينسلا ةكلمم» هناويد يفو . ةددجتملا ةعنقألاو ةلظألا ربع خسانتي اذتمم ًالظ الإ ءارمحلا رصق سيلو

 : رمحألا ينب راعش نم ةيقابلا ةيقبلا اهمتاوخ يف سكعت ىرخأ ةيسلدنأ لالظ

 هللا الإ بلاغال

 ؟ . . هللا دبع يكبي اذاملف

 هللا دبع «يتربلا» لبقتسي
 ءارمحلا رصق يف

 (١3؟!ءارقفلا قاشعلا لك ىفالتي

 فياضتلا نم عون وه «يسلدنألا  يتربلأ ليئافر» رصاعملا ينابسإلا رعاشلا ىلإ ةراشإلاو
 مادام « «يتربلأ» ءارعشلا هدافحأ دحأ نيبو « هللا دبع وبأ ريمألا يف دّسجملا يضاملا نيب يراضحلا
 دئاصق ضعبل ةيكذلا ةبراقملا ىلإ ةراشإلا ركذلاب ريدجلا نمو « اهلك ةيناسنإلل اعستم ءارمحلا باحر
 تارفش» ب كاسمإلل هنم ةلواحم يف لضف حالص يرصملا دقانلا اهب ماق دقو «ةلبنسلا ةكلمم ناويدلا
 ْ 09 .«صنلا

 . «ةطانرغ نم يتأي رونلا» هتديرف ناويدلا اذه نم انبسحو
 ؟ ةديصقلا يف يراضحلا رونلا ردصم ديدحت انعطتسا له ىرت

)٠١0+ 

 )٠٠١( ةيبرع قافآ .
 . هسفن عجرملا 00010
 : "١١ ص ,(م5 « عيزوتلاو تاساردلل ركفلا راد : ةرهاقلا) . صنلا تارفش ؛ لضف حالص : رظنا (0)
 . ١9 ص . هسفن عجرملا 00
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 تاءاطعلاو تابلقتلا نم كورق : سلدنألا يع ةطس ملل ودك ولا قو هم هه نانا أ د انام نب اوان عع

 ؟ ةئمحلا سمشلا نيع نم انبرتقا لهو

 . ةدودحملا ةيبسنلاب موكحم بارتقا يه تابراقملا عيمجو « قلطملا وه صنلا نإ

 : زمرلا ةغلو سلدنألاو رقصلا ”"

 زمر حبصأ دقو « ةيمالسإلا ةيراضحلا داعبألا لزتخا يناكم ءاضفك ةطانرغب « لبق اميف انطبترا دق

 ةلباقلا زمرلا تايطعم عم سناجتملا طاقسإلا وأ طاقتلالا ةيلمع يف ةددجتملاو ةلوجتملا ةرؤبلا

 دق ةطانرغ نأل ؛ لماشلا دصرلا يعدي نأ نود ةرهاظلا نم بارتقإلا يعاري انلمع ناك دقو . .دادتمالل

 نم ءيش ىلإ اًموشتم حومطلا ناك نإو . ةصاخ ةفصب هنم يرعشلاو ةماع يبرعلا عادبإلا بجح تقرتخا

 « ةطانرغ تناك '''!!(. . . جيلخلا ىلإ طيحملا نم) رصاعملا يبرعلا يرعشلا ناويدلا لوصف ربعو اذه

 دلاخلا لجسلا اذه أوبت دقو .. نينابلا « نيسسؤملا « نيحتافلا اهلاطبأل ًالجس سلدنألا تناك امك

 تاظحللا ىلإ . . يبرعلا «رقصلاب» اًرورمو ؛ قراط حتافلا ذئم . . اًئيطالسو ةداق . . امالعأو ًالاطبأ

 يف 2١ يراضح لقعم رخآك « ةطانرغ لخدتل .. ريغصلا هللادبع وبأ اهلالخ ملستسا دقو ةريخألا

 . مالستسالاو ةميزهلا بادرس

 لخاد ناكمو عستم مهل ناك .. نوموزهملا . نوحتافلا « ةداقلا « لاطبألا « مالعألا ءالؤه

 عيزوت يف براجتلا فلتخت دقو . . اهجيلخ ىلإ ةيبرعلا ةمألا طيحم نم ةرصاعملا ةيرعشلا ةبرجتلا

 ترشأ دقو . . وه امك لظي ماعلا راطإلا نكلو « ةاحوتسملا ةيرعشلا تاحرللا ىلع لالظلاو ناولألا

 تءاجو « ينابق رازن رعش يف يراضحلا محرلا ىلإ نينحلاو عوزنلا كلذ ىلإ « لادلا حمللاب ولو

 ىلع «ةطانرغ» ةلمج برعي ناك هنإف « نييوحنلا ةغلبو ٠ ينادجولا «رواجتلا» ةبعل عم ةيزاوتم هتايسلدنأ

 « ةرجاهملا .. ةيمأ ينب ةراضحل يخيراتلا ديصرلا ىلع اًديكأت « لصألا قشمد ىلع نايب فطع اهنأ

 ,12.... الثم « لخادلا نمحرلادبعا . . ةحتافلا

 ساسحإلا اذه ىدم كرديل « ايروس نم ءارعشل دئاصقلا ضعب « ةدقانلا ةءارقلاب رّصبتي يذلا نإو

 يلع : مسالا يبرعلا) لصألا يروسلا رعاشلا ناويد يفو . اهنطاب يف امك ةديصقلا رهاظ يف لغلغتملا

 ةيوه ىلع ديكأتلا قايس يف ٠ ثادحألا عطاقتتو ةيسلدنألا ءاوجألا لعافتت ؛٠ سيئودأ (ديعس دمحأ

 مهتاءامتنا نع ريبعتلا يف قحلا نييروسلا ءارعشللو  ةرهاظلا دقتنن ال انه نحنو ةيقشمدلا  سلدنألا
 ا

 نم ةيبرعلا ةيؤرلا سملت حومطلا ناك ام ردقب ؛ وضوملل ةيفارغج ةيليثمت ىلع لوصحلا كلذ نم دصقلا سيل )1١4(

 . البقتسم قيقحتلا دراو ح وهو . سلدنألا ملاع نوحوتسي مهو « ةيبرعلا ءارعش لالخ
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 در ابعاد لع نما عمم هلام ع# مق ع وص مد ام ومرت و خندو قوم او اطل وابا دوجولاو ةروصلا : دوقفملا سودرفلا

 رعاشلا ىلإ ينابق رازن نم اءدب « ةيروسلا ةديصقلا تاياور يف اهرتاوتب ىحون ام ردقب  ةيراضحلا
 يف ثيدحلا رعشلا ةكرحل نيسرادلا دحأ لوقي « ديدجلا ليجلا ءارعش نم نيرخآ ىلإ «سينودأ)

 زومر نيب ءارعشلا دنع ىلوألا ةبترملا لتحي نأ (لخادلا نمحرلا دبعا شيرق رقص داكي .. 7*'2:ةيروس
 لطبلا اذهل ةروهشم تايآ ىلع (شيرق رقص ىلإ تاءادن) هتديصق ينبي يربص رمع رعاشلاف ٠ ثارتلا

 شيرق رفصاي (اذك) . . دمحم نب نمحرلا دبعاي

 ؟ كتمص ىنعفني اذام

 ءيجو رْبَقلا رابغ كينيع نع ضفناو مُق
 ينطَو يف رهنألا فافض لك ىلع حوبذملا انأف

 نمأالا مساب
 . ةروثلا رارمتسا مسابو

 تارف حبذلل تراص راهنألا لك

 تارف رهقلل

 ءادهشلا ثثج نم اارفو

 ,(360ىرخأ سلدنأ نم امأ . . . نمحرلا دبعاي

 ضرغلا امنإ « ءارعشلا رعش يف « ملعلا /زمرلا اذهل ةيطاقسإلا ةلالدلا ريسفت ىلإ دعب - لصن ملو
 ضعبل سيركت وهو « يراضح قلطنملا نأ ينعي امم , '*”يروسلا رعشلا يف ةرهاظلا رتاوت ىلع ديكأتلا
 سيئودأ ةبعلو) «رقصلا» تالوحت لالخ نم . سينودأ تالوحت ىلع سرادلا اذه قلعيو . اهيف تباوثلا

 . (؟تالوحتلا رس يف يه

 نوكي نأ شيرق رقص داكيو . اهسفن ةصقلا لوح «رقصلا» ةلوطملا هتديصق ينبي نيييتولا و46
 . اهتيباجيإ زاربإب ينعي يتلا زومرلا رايتخا يف هأدبم سينودأ اهيف فلاخ يتلا ةديحولا ةيبرعلا ةيصخشلا
0001 
 : (ماو41/ «ثارتلل نومأملا راد : قشمد) ةيروس يف ثيدحلا رعشلا ةكرح 2 ين معلا 0

 .٠ صام. 5

 هتايسلدنأ نم ةقابب  اروكشم  ينافاو دقو . ةساردلا هذه نمض ةمظعلا ريذن (ثحابلا) رعاشلا جاردإ نم نكمتأ 2(
 ةسارد ىلإ جاتحت ريذن تايسلدناو . ذاوتملا ثحبملا اذه تيهنأ دقو ينتلصو اهنكلو ؛ ةرصاعملاو ةثيدحلا
 . ةمظعلا ريذن زيزعلا تايسلدنأ ىلإ دمحأ دوعلاو .ريصفتلا اذه نع يرذع هلف يسنامورلاو يكسالكلا ٠ يبرغملاو ٠ يسلدنألاو 0 جرتما دقو فاو

 نحب



 0 ل ا ا

 اًضيأ وهو .. سيئودأ هدهاجي يذلا ديدجلا يمالسإلا ماظنلا سيركت لثمت ةبومألا ةلودلاو . يومأ رهف

 نكلو .. اًضيأ سينودأ هدض دهاجي يذلا ينيميلا بئاجلا ةيمالسإلا ةلودلا يف نولثمي كولمل ثيروو ؛كلَم

 لصي نأ نكمي يتلا ةقيقحلا وأ , زمرلا هنم ديري لب ؛ صاخلا هعقاو .. شيرق رقص نم ديري ال سينودأ

 , قرشلا يف هلهأو هكلم دقفب لجر .. «ةدوعلا» ىلإ زمري شيرق رقص نإ ٠ «زمرلا» اذه قيرط نع اهيلإ
 21"! (.. كانه ًاديدج اكلم سسؤيل برغلا ىلإ هجتيف

 , ةبعللا هذهل راتخا دقو . . تالوحتلا ةبعل  كلذك  اهفشكت سينودأ ةيدصقم نإف « نكي امهمو

 . . تالوحتلا ةنقاهد لوقي امك « ةليسولا رربت ةياغلاو . . عانقلاو زمرلا

 (١"4!«ليللاو راهنلا ميلاقأ يف ةرجهلاو ٠ تالوحتلا باتك» حتفنل

 قامعألا ةياهن يف « ةورذلا ىلع ينبي

 قامعألا سلدنأ

 قشمد نم علاّطلا سلدنأ

 «قرشلا اصح تخلل محي

 نطولا (ةورذلا ىلع ينبي) نائبل لابج ىلع طح « رقص سينودأ حبص أ له ؟ لوحتلا مت فيك ىرت

 نيب ناتش نكلو 07 شيرف رقص ) زمرلا ءارو ءانعلار ل قامعألا سلدنأ)؛ ديدجلا

 دوعيو اههجو نع ةبعللا فشكت « ةديصقلا رخآ يفو . . نابرغلا هرهقت ال يذلا رقصلا نيبو «ونوئسلا»

 . هلصأ ىلإ يراضحلا  يوحنلا  ريمضلا

 مسأ نع « ديدج نطو نع « ةديدج «ةيوه» نع ثحبي ناك ؛رقصلا» تالوحت يف سينودأ نإ

 : هنأل نانبل ىلإ قشمد نمو (سينودأ) ىلإ (ديعس دمحأ يلع) نم « ديدج

 ديرم رجفت يف قشاعلاك عفري

 قاوشألاو ةوبصلا هلو يف

 « قامعألا سلدنأ

 عجرملا . يعاس ماسب دمحأ )1١(
 ( 2١8ريدا ليس لأ ىلع 6 .٠ ةيرصعلا ةبتكملا ؛ توريب) ؛ ليللاو راهنلا ميلاقأ يف ةرجهلاو تالوحلا «

 ص نم عطقملاو .(م5 4 .
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 ا ا شب ماعلا 6 روما أع ل حز يداوم تا ماو اا ار دوجولاو ةروصلا : دوقفملا سودرفلا

 « ديدجلا «لكيهلا» لَه -نوكلل اهعفري

 1 . باتك همساب ءامس لك

 “١١4( لس
 ديت همسات دير لكر

 ينبي وهو ٠ دصقملاو عزنملا تاذ سيئودأ ةنافتلإ «بييللا رضحتملا) ءىراقلا ىلع ىفخي لهف

 يه . سينودأ ةيوط يف « قامعألا سلدنأف « ةيمالسإلا ةراضحلا سلدنأ اهب خسنيل « لكيهلا ةدمعأ»

 . ؟نيسلا» فافض ىلع ىرخأ اًسلدنأ ينبيل ؛ نآلا اهنم هدلجب سينودأ ٌرف دقو . . نائبل

 شيرق «رقص» نيأو ؟ قالخلا دراملا اذه راعشأ يف ؛ لكلا يف لكلا يه «تالوحتلا» ةبعل

 طاقسإلا خف يف طقسيل « ةيئاحيإلا هتايطعم زمرلا دقف دقل ؟ يسلدنألا يبرعلا رقصلا نم يسيئنودألا

 . ةيراضحلاو ةيخيراتلا هتيقادصم زمرلا دقفي مث نمو « يصخشلا

 دعب « ةيبرعلا ةسايسلا ضاقنأ يف «رقصلا لالظ» نع ثحبي «لقند لمأ» يرصم رخآ رعاش وه اه

 . رظتنملا ميعزلاو « دوشنملا لطبلا (شيرق رقص) يخيراتلا جذومنلا لوحتيل م1917 ةميزه

 (رضاحلا «٠ يضاملا) ينمزلا لخادتلا لخاد «فقاوملا» مجسنتل . . زومرلاو ةعئقألا ةبعل يف ءاقتنالا

 حنجملا رقصلا اهيأ . اًحابص مع

 سمّشلا ىَرَت نأ (ريثك تبقرت له

 احارجلا تاريحبلا ءام يف لسغت يتلا

 جلثلا تاركب وهلت مث

 ةبرتلا ىلع يقلتست

 حفلتو يقلتست
 حرفتل سمشلا ىرت نأ اريثك تبقرت له
 19 ا حانج قرتتلا قفالا دست

 ص « قباسلا عج مجمل رت

 . 5١3/4٠٠ ص . (م1986 . ةدوعلا راد : كر لاا فيرا ل لقند لمأ )1١١(
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 تاءاطعلاو تابلقتلا نم نورق : سلدنأالا 5 ا كمل و داع كا 1 لب هانا لاب ناناود ح2 532 خب

 ىلإو « سمشلا نيع ىلإ ةدودشم يهو « ةمألا ىلع اهلَكْلَكِب تقلأ دق « 517 دعب ةميزهلا نإ
 ىلع ةلادلا جلثلا تارك بوذت ىتح . . صالخلا سمش تالصخ ىّلُعلا هتاقيلحتب بكاوملارقصلا

 اهيلع نارو . . رودبلاو ةلهألا اهنع تباغ دقو ءامسلا لمأ «رقصلا- لطبلا» لظيسو . . مالستسالا ةدورب

 . . ديدجلا حابصلاو ناذألا رجف عم ديدج نم رقصلا قّلحُي ىتمف ؛ ةميزهلاو سأيلا داوس
 حنجملا رقصلا اهيأ « اًحابص مع»

 يتأت فوس ىرخأو ؛ يضمت هس

 يتوم لبقي ىتمف

  رقصلا لثم  حبصأ نأ لبق
 سو ريف سة

 د 0 5

 روقصلا تمادام ةيسايس ةلالد نم رثكأ هل رقصلاو رقصلا نيب عطقملا اذه يف تاملكلا ةبعلو

 . راظتنالاو ةدوعلا مكح يف وه يقيقحلا «رقصلا» مادامو ةرسكتملا ةحنجألاب قّلحت ةيعانطصالا

 : سلدنألا تخخأ نيطسلف 5-7

 : ةيسايس ةعنقأ ىلإ اهتالاجرو اهلاطبأو اهزومرب «سلدنألا» تلوحت دقو « قايسلا اذه ىف انمد امو

 يسايسلا عانقلا نآل ؛ زيحلا اذه لثم يف اهؤاوتحا بعصلا نمو « ليبقلا اذه نم ةيرعش جذامن كانه نإف

 وأ ديصت نم ةيضقلا يف امل رخآ يراضح عاد يأ نم رثكأ طاقسإلا لماوعل بيجتسمو طيطمتلل لباق
 ةينهارلاب قيضت يتلا ةبرجتلا عم يراضحلا لماعتلا فالخب « ةرباعلا ثادحألاو ةيفرظلاب نوهرَم دايطصا

 سيسأت يه يراضحلا طوقسلا ةلاحف « «رئاظنلاو هابشألا» ب ىمسي ام ءاغلإ ينعي ال اذهو « ةضراعلا

 « رصاعملا رعاشلاو . ةيصوكنلا هتاساكتنا وأ يخيراتلا دادتمإلا ةكرح يف « يسايسلا طوقسلا ةلاحل

 يف ةينفلا هتلاض دجي ناك نإو . . ءافتخإلا تايلآب كباشتملا « عانقلا فهك ىلإ أجلي ةفلتخم لماوعلو

 نم اهّييحيل .. يضاملا ةقطنم يف ةنكاس تناك نأ دعب .. نادجولابو ةركاذلاب اهلبقتسي تاءاضف

 . ةرصاعملا هتبرجت يف اهرخسيلو «ديدج

 اروص لخأت دقو ( . . نيطسلف) ضرأ يف باصتغإلا ةلاح (دوقفملا سودرفلا) سلدنألا ذخأت دق

 )١١1( قباسلا عجرملا . لقند لمأ .



 .«٠ هادا ماد ديد مال تاق هج داو عا فمع ع اع داو ادع كا و دامو 2042 درلا هدد دوجولاو ةروصلا : دوقفمل | سودرفلا

 لوقي : ةيليلمو ةتبس نع « (*!ةيبرغملا راعشألا ضعب يف دجن امك « دعب ررحتت مل ةريسأ ندمل ىرخأ

 : (ةتبس) «ةريسألا) رواحي وهو « (يطاجملا) يوادعملا دمحأ يبرغملا رعاشلا

 . . تنأ كتفرع لرقأ

 قشعلا ينلذخيو

 ىراكسلا تاهقهق ينعرصت

 ىراذعلا يئاسن نم ةدحاو تنأ لهف

 ةلفط امهيف ةطانرغ « نانيع كنأ مأ

 . . تنأ يتلتاق هآ

 ةيبطرقلا كتغثل دتمتو

 روبقلا نيبو ينيب

 روبعلا نيبو ينيبو

 يتأت فوس « اَذِإ

 « نيجل نم مدق ىلع
 « ةكوش تنبث ىتم « يتأتس
 ا و ياام

 ةئبس ١ يف ىري رعاشلا نإ .. ماعلا يراضحلا طوقسلا لالظ الإ (ةتبس) ؟ةريسألا تسيل وأ

 دوعتل اهوعدي هنإ « ةطيقللا تاخوسملاو « ةينابسإلا تاهقهقلا اهتقرغأ دقو ٠ ةطانرغ اهتقيقش «ةريسألا
 ةريسألا نع  كلذك لاقي ةطانرغ نع ليق امو « ىرتاي ةدوعلا نمز نوكي ىتمو ؛ مألا محرلا ىلإ

 : «ةليلم» اهتقيقشو

 « ءايربكلا عرصم ىلع « وحّصأ

 . ءاثر نم ةيفاق نْصُع ىلع

 . . رازملا طشو ىءآنت امهم « لصولا رسيأ امو

 هللا ءاش نإ .اهيفاونسو رخآ دعوم ىلإ اهنع ثيدحلا انأجرأ دقو «ةمظعلا ريذن تايسلدنأ يف امك « ةيبرغملا ريغو (#)

 . اديدج اناويد توتسا دقو « اهتلالد براقي امب
 ةديصقلاو ما 817 « ءاضيبلا « ةيبرعلا ةفاقثلل يموقلا سلجملا 2 ةدحولا ةلجم تاروشنم  «ةيسورفلا ناريد» (01؟)

 . ظوحلم فذح عم ناويدلا يف اهنكل . م1917 ربمسيد ١١ خيراتب ةيبرغملا  ررحملا ةديرجب ةيادبلا يف ترشن
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 تاءاطعلاو تابلقتلا نم نورق : سلدنألا 5 ذا لو لج اا ع نوع باو 2 ا د ان ضد

 , ميغلا ةوهص ىلع يتآس
 م -ً

 ١ ميضلا ةرهص ىلع يتأ

 .1١7 . رائي عْفَت لك ىلع يتآ 11 00 ل

 اهتاقيقشو ةطانرغ نيب « رسألا نيبو طوقسلا نيب مزالتلا اذه دجت رصاعملا يبرغملا رعشلا يفو

 رايتخا نسحأ نإ هيلع ريض الو رصاعملا رعاشلل ةمزالم لظت ةيسايسلا ةعنقألا نإف « نذإو . . تاريسألا

 نع. ةيماهلتسا ةبرجت قدصأ نإو . . ةيبرعو ةينطو اياضق نم ةيسايسلا هفقاوملو هتبرجتل مئالملا ءاضفلا
 ةديصقلاو  ةيروس نم  يعداربلا نيدلا يبحم دلاخخ رعاشلا ةبرجت اهتغاص يتلا كلت  يسايسلا طوقسلا

 يف طوقسلا ةصقو ١١2؟”«ةطانرغ طوقس نم هللا دبع يبأ فقومل يخيرات حيحصت» : ناونعب ةليوط

 ىقلأ نأ ىلإو . . برغلا ىلإ لخادلا نمحرلا دبع لحر نأ موي نم أدبت (ةعبرألا عطاقملا تاذ) ةديصقلا

 : ةطانرغب ةيدوألا رعق يف هفيسب ريغصلا هللا دبع وبأ

 مّرَقلا اذه اهجلاعي برعلا حارج يأف
 ةمحألا رضيملا

 رغصألا وعدملاو

 ؟ هللا دّبع ابأ وعدملاو

 هللا دبع وبأو

 2 0 :4 0 )1١١6(
 . . نينوعلملا دوقنع يف ةمرصح رمخأ

 فقاوملا ىلإ تاراشإلاب تاحيرلتلاب ريشيل رصاعملا رعاشلا لايخ زفقي ةيخيراتلا ةطقللا هذهبو
 لكل ال « مالستسا لكل زمر هللا دبع وبأ حبصيل ؛ رخآلا ودعلا عم ملسلاو برحلا اياضق نم ةرصاعملا

 . مالس

 هرئاشع خايشأب بوكنملا نطولا ميلقإ نإ
 روزلا ةمسوألا تحت جومتت

 1 وزهملا قانعأب ةقصاللا

 وقباسلا برملا )١1(
 .ما19ا!5 21١75 عا يبد | فق ةلجم )١١(

 1 قباسلا مجرملا (116)
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 مم مم هم ممم همم مم همم همم هم مم همم همم هم هم مم همم هم م م ع م م م م هع م م م ع ل دوجولاو ةروصلا ١ دوقفمل | سودرفلا

 اهتقزأ متع يف عبني
 « نيكافأ ةاضُق شّيِج

 امالس مورلا نم ضورفملا ملسلا نومسي

 رص يلاخلا عبرلا ىلإ يشرقلا رمقلا عوجرو

 , لباذلا رصعلاو

 مالعألا تاداهش ريوزت لبقتي

 0117. . مانصألاب ةيبرعلا نّدَملا تاحاس الميو

 يف «يسلدنألا ءاضفلا» نم اًقالطنا ؛ يسايسلا طوقسلا روص لئامت ىلع لادلا عطقملا اذه انأزتجا

 لجأ لكلو . هسفن ديعي خيراتلا نإ : نولوقي مهنإو . رضاحلا رصعلا يف انتبرجت عم ةلخادتملا هداعبأ

 لعافتلا نع منت يتلا ٠ ةليوطلا ةديصقلا هذه نم ريخألا عطقملاب داهشتسالا نم دبالو .. باتك

 هصوخش كرحي وهو  رعاشلل  ةقئافلا ةردقلا سكعت امك « طاقسإلا ىلع ةردقلا نعو ؛ يهامتملا

 يومألا ءامتنالا ديكأت نم « هيلإ انرشأ ام ؛ يفخي نأ نود « رصاعملا ثدحلا ةبشخ ىلع ةيسلدنألا

 ءاقرزا ينيع يف تءارت يتلا كلت : ةيبرعلا ةيقشمدلا ةيوهلا مث نمو . . سلدنألا يف ةيبرعلا ةراضحلل

 : «ةيسلدنألا

 ناهذألا يف رمعو . . خيراتلا يفر مع

 , راطع ةطانرغ يف لتقي نأ

 راطع رابنألا يف دلوي

 ةبطرقب نوفدملا رقصلاو

 سدقلاو « ةكمو قشمدب دلوي

 ع ةيشعلاو ةيشعلا نيبو

 نوزحملا نطولا يف
 م1 1 راطع دلوي

 )١١7( قباسلا عجرملا .

 ) )1١قباسلا عجرملا .
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 تاءاطعلاو تابلقتلا نم نورق : سلدنألا 8 م8 مع رع اع م دام اممم لاح الاطوال لال و يامل أخ كول دان عم م ع

 وأ ناسنإلا ليحرت نإو ٠ يضاملا يبرعلا نمزلا يف اههباشي ام اهل نيطسلف يف ضرألا ةاسأم نإ

 صاصتما اهل « ةيدامرلا تاحرللا هذه لك . . هتيب راجشأ عالتقا وأ هتيوه خسم وأ . . هداعبإ وأ هريجهت

 لكل اًبسحت فواخملاو حابشألا ةليخملا ىلع يفِضُت مث نمو  رعشلا يف  ةينيطسلفلا ةبرجتلا لخخاد

 . . نيطسلف ضرأ يف « لاقتربلا جهوت ىلعو « زوللا راهزأ ىلع فحزيس يذلا نايسنلا

 ىلإ ةدودشملا هضرأ ةاسأم « ةاسأملا لايح ينيطسلفلا رعاشلا ةرارح نم داز يخيراتلا مهلا اذه

 فاخيو . . ءاحيتسإلا ةبعل لخاد نزاوتم طاقسإ هنإ . . ةحرابلاب مويلا هبشأ امو . . سلدنألا ةاسأم

 يف برعلا نإ . . نيجهلا ظفللا اذه مهفطختي . . نييكسيروملا ةصق يكحي نأ ينيطسلفلا ناسنإلا

 هنإ . . نييكسيروم ال « نيينيطسلف اًبرع اولظي نأ  ةراجحلا ةروثو دومصلا ةوقب نوديري نيطسلف ضرأ

 دهشملا رخآ ىلع اًيكوك رشع دحأ» ناونعب ينيطسلفلا رعاشلا ةقلعم اآَرْقَأ انأو « ينرماخ يذلا ساسحإلا

 . .دوقفملا سودرفلا  دلاخلا رهنلا نم حتمي يرعش لمع رخآ اهلعلو . شيورد دومحم (١«يسئدنألا

 . . ريخألا ءاسملا يف انه . . .

 داضم حتفو « حتف : ميغلاب ةطيحملا لابجلا يلمّتت

 انباوبأ حيتافم ديدجلا نامزلا اذه ملسي ميدق نامزو

 « انرمَحم اوُبِرشاو « انلزانم نوحتاقلا اهيأ اولخداف

 ال « ليللا فصتتا اذإ يكحي ٌليللاف « (لهّسلا) انحشوم نم

 ريخألا ناذألا يحاون نم مداق سراف هلمحي ٌرجف

 هوُلُكَف جزاط انقتسفو ءاوبرشاف « ٌنخاس « ٌرضخأ اً
 ساعنلل اوملستساف « زرألا بشخ نم ءارضخ ةرسألاو

 . . انمالحأ شير ىلع اومانو « ليوطلا راصحلا اذه دعب

 ةريثك ايارملاو « ةزهاج بابلا ىلع روطعلاو « ٌةزهاج تاءالملا

 مع ثحبنس ليلق معو « اًمامت اهنم جرخنل اهولخداف

 ةديعبلا دالبلا يف « مكخيرات لوح انخيرات ناك

 سلدنألا تناك له : ةياهنلا يف انسفنأ لأسنسو

 ناويدلا يف ةديصقلاو . (م1447 « لاقبوت راد : برغملا) : لوألا ةعبطلا « ابكوك رشع دحأ , شيورد دومحسم (114)
 . ةحفص 7١ تلتحا
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 همدس مم مم هم هس م مس مم مس م م مم هام مم دام هس م مم م مب ها مم م هم م سس م هس ع همم همس دوجولاو ةروصلا : دوقفملا سودرفلا

 (57١1؟ ةديصقلا يف مأ « ضرألا ىلع « كانه مأ انه اه

 « عطقملا اذه نم ةريخأ ةرؤب يف عمجتتل « ةيجراخلا تاصانتلاو تاءاحيإلاو تالالدلا محنز نإ

 طوقسلا ةلاحل ةزمارلا رتوتلا ةرؤب سأر ىلع ريخألا لاؤسلا ناكو « اًزراب طخ هتحت انعضو دقو

 عستي اهظافلأو اهروص راركت يفو « اهتياهن يف ةبيتر ةيعاقيإ تايلاوتب ةديصقلا تهتنا دقو خسانتملا
 ةدوعلا تاوصأ هلخاد عجارتت « اًيرئاد ًالكش تستكا دقو « ينيطسلفلا  يسلدنألا طوقسلا مجح

 . . داعبإلا تاوصأو

 . . نوحتافلا لصو دق « ءاملا اهيأ ارتو يتراتيجل نك

 . اهمايأ ممرت اًبوعش ابونج ىمادقلا نوحتافلا ىضمو
 . . ادغ نوكأ اذامف « سمأ تنك نم فرعأ : لوحتلا ماكر يف

 . . أرتو نك ؟ ةيسلطألا «سوبمولوكا تايأر تحت دغ يف

 ال , رصم يف رصم ال . ءاملا اهيأ اًرتو يتراتيجل نك

 ال . لهألا ةيار يف رقص الو . ىأنت ماشلاو .« ساف يف ساف

 ؟ ىهتنأ سلدنأ يأ يف . ةعيرسلا لوغملا لويخب « رصاعملا ليخنلا قرش رهن
 انه تكرت ينأو ٠ تكله ينأ فرعأس كانه مأ انه اه

 نوحتافلا بهذ دق . ءاملا اهيأ ارتو يتراتيجل نك

 077 طافلا تاو

 رهن يف نامجسنم امهو « عطقملا اذهل يروحم يلالد زمر ىلإ نالوحتيل « ةراتيجلاو  ءاملا نإو

 ءاشحأ يف اهريسم فقوتت ال ةلحر يف ءاملاف . فقوتلا مدعو نايرجلا طيخ امهدحوي . . ءاحيإلا

  ةيسلدنألا ةيضقلا اذكه .. نيعم زيح لخاد اهؤاوتحا نكمي الو ةقفدتم ىقيسوملاو .. ضرألا

 ةياهن يه اه . . نكلو . . ىنفي ال يذلا مغنلا ةوقب اهدوجو ءام ددجتي . . مانتو دلاوت يف . . ةينيطسلفلا

 : تارمو ةرم نم رثكأ ترركت دقو « ةيرعشلا «تايونثملا» ربعو « ةيعاقيإلا تايلاوتلا ربع ةديصقلا

 : «يبرعلا.سدقلا» ةديرج رظنا « ليلحتلاوةءارقلاب شيورد ةديصق دحاو ريغ لوانت ناويدلا رشن دعبو . 0 0

 . هسفن عج ٠
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 تاءاطعلاو تابلقتلا نم نورق : شلدتإلا“ نان: د3: ةدجم هما م دا ا كلا اا خم

 سلدنألا نم نيجراخلا برعلا ىلع يكبت تاجنمكلا

 01917. . سلدنألا ىلإ نيبهاذلا رجغلا عم يكبت تاجنمكلا

 يبرع مغن نيب ام « ةيكابلاو ةبحانلا «تاجنمكلا» تاعاقيإ تدلوت « ةيرعشلا «ةيونثملا» هذه نعو

 . ينادجولا عازنلا فلم يف نافرط رجغلاو برعلاو . يرجغ رخآو

 ةملعم اهدحو يهو لازتخالا اذهب ةديصقلا انملظ دق ائنإف ؛ عدبملا دقنلا ةقيقح 2 ةقيقحلا يفو

 لوصفلا ىلإ جاتحت دقو ةيلاكشإو ةيصع ةفثكم ةحيحش اهنإ . ةعيرس ةبراقم لك نع قيضت ةيرعش

 لاق امك « قحب يهف : يسايسلاو ينفلاو يراضحلا اهراسم يف عضوتل درفم باتك ىلإ لب تاياغلاو

 . «رعشلا ىلإ رابتعالا ديعي رعشا روبحد دمحأ ينيطسلفلا رعاشلا

 : ةمتاخلا

 ريوصتلو « ةيبرعلا ةيمالسإلا سلدنألا ةراضح يف ءاطعلا ةوق زاربإل ةلواحملا هذه ماتخخ يفو

 عباط ىلع ديكأتلا نم دبال رصاعملاو ثيدحلا يبرعلا رعشلا اهروص امك « ءادوسلا تابلقتلا تاحول

 ناك يمومهو يلمعو ينمز نم عطتقا دقو « ؤيهتلا نمز نأ ةلاحلاو « عوضوملاب طيحي يذلا ةعاسشلا

 لوح لماك هبش هزاجنإو هريبحتل  زيجو فرظ يفو  هتوقب يندمأ نأ ىلع هللا دمحأ ينكلو « دج اريصق

 . .حومطلا عورشملا زاجنإل ةيتاوملا ةظحللا تءاجف ؛ تاونس ةليط ينادجوو ينهذ يف رمتخا عوضوم

 ىلع «ةلمكتلاو ليذلا ءافضإ) دصق « عوضوملا ىلإ دوعأس هتيقبسأ هل لمع نم غرفأ املاح ينلعلو

 . ءاطعلا نمو « دهجلا نم ديزملا ىلإ جاتحي وهو « ىرخأ صوصنب هميعطت دصقو « هفراطأو هبناوج

 فتككأ ملو « اهناظم ىلع ًاليحمو صروصنلل اًطباض نوكأ نأ لقملا دهج وهو  يدهج تلواح دقلو

 0 و احل ل رك كاوا راصا يرطلا سرا

 تقبط ينأ يعّدأ نلو . صن لك يف ةمكحتملا ةيفرعملا تاروصتلا لالخ نمو هجيسنو صنلا دسج

 تاونقلا ريغو هلامجب يساسحإ قفو رعشلا أرقأ . . رعاش يننإ : يئادح ريغ وأ ايئادح اًنيعم اجهنم

 اهل ةثيدح تايلآب ةناعتسإلا نم عنمي ال اذهو ةيدقن ةءارق لك يف ىعارُت نأ بجي يتلا تاكلملاو

 تيعدال « ددعلا تاوذ دئاصق وأ اًدرفم صن تلوانت تنك ولو . . ليلحتلا يفو ريسفتلا يف اهتيقادصم

 رذع نم ناك اذإو نيياحألا ضعب يف اًقلعمو اثطبتسمو اًظحالمو اَنراَقُمو «الاوجا» تنك ينكلو اذه لثم

 ) . مايأ ةعضبب) اليلق هتزواجت دقو . . تقولا فيس ىلإ ادودشم ناك يرذع نإف ماتخلا اذه يف حرطب

 )١١1١( قباسلا عجرملا « شيورد دومحم .
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 ك0 دوجولاو ةروصلا : دوسقفملا سودرسفلا

 . ءىراوطو ضراوع نم هبشأ امو . . رفسلا هالمأ مّطَقَت ىلإ عجار كلذو

 يراضحلا ٍءوضلا ةقش نم ًاليلق تعسو دق هذه يتكراشمب نوكأ نأ يلمأو 2 راذتعاو اركشف

 . . ةيمالسإلا ةيبرعلا سلدنألا بلق نم ثعبنملا

 اهخيراتب «سلدنألا» هّثْعسَو دق « هناسل ٌرعاشلاو يبرعلا نادجولا نأ وهف ةصالخ نم ناك اذإو

 يبرعلا نادجولا ناقفخخ تمادام ) بضني ال يذلا نيعملا لظتسو 4 اهتابلقتو اهتاءاطعب « اهتراضحو

 . ثادحألاب راوملا اهرصع ىلإو ؛ ءيضملا اهئارت ىلإ ةدودشم

11 



 5 ا 1000 ا

 عجاريلاو رداصملا

 : زيزع ؛ ةظابأ

 ,19- « يبرعلا باتكلا راد : ةرهاقلا « ةظابأ زيزع ناويد

 : سينودا

 . م1958 « ةيرصعلا ةبتكملا : توريب « ليلاو راهنلا ميلاقأ يف ةرجهلاو تالوحتلا

 : بيكش « ٍنالسرأ

 . م1575 /ه88١*11 « يبلاحلا يبابلا ىسيع ةعبطم : ةرهاقلا « ةنس نيعبرا ةقادص وأ يقوش

 : نيدلازع « ليعامسإ

 . م1977 « يبرعلا بتاكلا راد : ةرهاقلا « ةينفلا هرهاوظو هايابيضق : رصاعملا يبرعلا رعشلا

 : دمحم « لابقإ

 . م1581 « يحولم : قشمد « يموط نيعملا دبع ةيسنرفلا نع همجرت ؛ ليربج حانج

 : نوتسيا+غ « رالشاب

 : م81 /ه

 : باهولا دبع ؛ يتايبلا

 : م954١ 2 بتكلا راد ١ توريب + ةثلاثلا ةعبطلا ٠ ةيرعشلا يتبرجت

 : حلط دمحم « يرباجلا

 . ما 4 ( ةيسنوتلا ةكرشلا : سنوت « نرق لالخ رصاعملا يسنوتلا رعشلا

 : هللإ دبع م وليبج
 . م5١- « ن,د « م.د « يبرغملا عادبالا يف ناتريسالاو سلدنألا

 : دمحم ء يولحلا

 . ما4 ١ سرادملا عيزوتلاو رشنلا ةكربش : ءاضيبلا رادلا « عومش
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 همس هس مس همم م م مع مس دس م سس هام هام دب همس هاب هن م ماعم مام مم اس ل م عع م اع هم مم مس م ع دوسجولاو ةروصلا 5 دوقفملا سودرفلا

 : ميلس ديشر « يروخلا

 . م1914 « ةريسملا راد : توريب « يروخلا ميلس ديشر يورقلا رعاشلا ناويد

 : دومحم « شيورد

 . م997١ « لاقبوت راد : طابرلا « ىلوألا ةعبطلا « ابكرك رشع دحأ

 : لمأ ؛ لقند

 « ةدوعلا راد : توريب « ةيناثلا ةعبطلا « حلاقملا زيزعلا دبع ميدقت ؛ ةلماكلا ةيرعشلا لامعألا

 .ما6

 : رمع « ةشيروبأ

 . م9١. يراجتلا بتكملا : توريب « ةشير وبأ رمع تاراتخم

 : ماسب دمحأ « يعاس

 . م941١/ « ثارتلل نومأملا راد : قشمد « ةيروس يف ثيدحلا رعشلا ةكرح

 : دمحأ « يقوش

 . م9١« ةيملعلا بتكلا راد : توريب . تايقوشلا

 : رمع ؛« يربص
 . م19١-٠ يبرعلا باتكلا داحتا تاروشنم : قشمد « شيرق رقص ىلإ تاءادن

 : جروج « حديص

 : ما4 «ن.دءم.دع ةثلاثلا ةعبطلا « ةيكريمالا رجاهملا يف انؤايداو انبدا

 : يداهلا دمحم « يسلبارطلا

 . م١198 « ةيسنوتلا ةعماجلا : سنوت « يقوش رعش يف بولسألا صئاصخ

 : نسح « قبيرطلا

 . ١9 « ناوطت ةعبطم : ناوطت « يسلدنألا رعاشلا دمتعملا ةاسأم

1 



 تاءاطعلاو تابلقتلا نم نورق : سلدنألا 0 ا اما ل ا وما الا ا او ا ل

 : ناسحإ « سايع

 « نونفلاو ةفاقثلل ينطولا سلجملا : تيوكلا « رصاعملا يبرعلا رعشلا تاهاجتا
 ماو ه4

 : ميهاربإ ١ يفيرعلا

 .ما15؟  نييالملل ملعلا راد : توريب « رصاعملا يبرعلا رعشلا يف ةلوج -

 . م1958 « نييالملل ملعلا راد : توريب « ةيرعش ةصق : هاتلبق 3

 : ملاحلا عبنلا نم ةدوعلا
 . م٠195 « بادآلا راد : توريب

 : صالخإ . يرخف
 . م1997 « بادآلا ةبتكم : ةرهاقلا « ناسنإلا مومهو رعشلا

 : حالص « لضف

 . م1994١؟ ءرشنلاو تاساردلل ركفلا راد : قشمد « صنلا تارفش

 : رازن « ينابق

 : هللا دبع « نونك

 .ما5-؛ ناوطت ةعبطم : ناوطت « بيشاعتلا

 : دعد « يلايكلا

 . م15« نييالملل ملعلا راد : توريب « رعش : مويغاي يرطمت ملو

 : دمحم « دومحم

 راد : توريب « ىلوألا ةعبطلا « اهرهاظمو اهتاينب : رصاعملا يبرعلا رعشلا يف ةثادحلا

 . ما 985 /ه5٠15 « ينانبللا باتكلا
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 د مب عدو عم ود يع هور دوك ماع م داوم ع اج رك جورج مق لطلب دوجولاو ةروصلا : دوقفمل ا! سودرفلا

 : رصاعملا يسنوتلا بدألا نم تاراتخم

 . م946١ « ةيفاقثلا نوؤشلا ةرازو : سنوت

 : دمحم « حاتفم

 راد : ءاضيبلا رادلا « ىلوألا ةعبطلا « ةيقيبطتو ةيرظن ةسارد : ميدقلا رعشلا ءايميس يف

 .ما1547 /ها 5 «ةفاقثلا

 : ىسيع « يروعانلا

 : ما « فراعملا راد : ةرهاقلا ء رجهملا بدا

 : يدورابلا ةودن

 .م5 « نيطبابلا زيزعلا دبع ةسسؤم : ةرهاقلا « يدورابلا ةودن ثوحب

 : نيساي « ريصنلا

 « ةماعلا ةيفاقثلا نوؤشلا راد « ةفاقثلا ةرازو : م.د6 يبدالا صنلا يف ناكملا ةيلاكشا

 .مال65

 : (ه8١8: ت) , دمحم نب نمحرلا دبع ديز وبا نيدلا يلو « نودلخ نبا

 . م9١-« ينائبللا باتكلا راد : توريب « نودلخ نبا ةمدقم

 : (ه451 :ت) « هللا دبع نب دمحأ ديلولا وبأ « نوديز نبأ

 « رصم ةضهن راد : ةرهاقلا )2 خميظعلا دبع يلع قيفحت ؛ هلئاسرو نوديز نبا ناويد

 .ماا//

 : نيدلا ىحم « يبرعلا نبا

 : ما9- « رداص راد : ثوريب « رعش : قاوشالا نامجرت

 : (هالا/ل5: ت) « هللا دبع نب دمحم هللا دبع وبا نيدلا ناسل . بيطخلا نبا نيدلا ناسل

 ةبتكم : ةرهاقلا « ىلوألا ةعبطلا ؛ نامثع هللا دبع دمحم قيقحت « ةطانرغ رابخا يف ةطاحالا

 . ماؤالا/ ١1/١ /ها1 و يجناخلا
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 ياوحنلا سردلا
 سلدنألا يف

 يرجهلا سماخلا نرقلا يف

 يتيبثلا دايع :روتكدلا





 تاءاطعلاو تابلقتلا نم نورق : سلدنألا 2222-2-2 سل ع سل ع

 ياوحنلا سردلا

 سلدنألا يف
 يرجهلا سماخلا نرقلا يف

 (*”يتيبثلا دايع :روتكدلا

 ثحبلا صلختسم

 هيف مهل تناكو « اوعدبأو نويسلدنألا هيف صاخ بصخ لاجم ىلع ةذفان عوضومل اذه دعي

 نرقلا طساوأ ذنم جضنلا نم ةمدقتم ةلحرم مهيدل ةيوحنلا تاساردلا تغلب دقف . ةيلجلا مهتاماهسإ

 دعاوق حاضسيإ نم هب ةيانعلا ىلع اوجرد ام مهثحابم يف ةاحنلا زواجت ذإ ك ريسيب هلبق وأ يرجهلا عبارلا

 أدبو . يوحنلا لدجلا اياضق ماحتقإ ىلإ اهيناعم ريسفتو « اهدهاوش بيرقتو « اهذخآم رسيأ يف وحنلا

 . طابنتسإلاو ليلعتلاو ليلحتلا ىلع موقي اديدج اراسم ذختي يوحنلا سردلا

 لاثمأ نييسلدنألا ةاحنلا ضعب تافلؤم يف رهظ يذلا عادبولا اذه نم ايناج ثحبلا لوانت دقو

 . بناجلا اذه يف ةمهملا طاقنلا ضعب دنع فقوتو « يدراملاو ينيرمتتشلا ملعألا

 11158 نظف 111411( فلل 511010185 111 طل 15

 111 1211 ةام6ع 05811108 4

,6 
 آن. ةزإنث0 31-!طنطقنان

) 41851247 

 "1ع 0ءمسصست ة0عه]1 ةادلنعك ص 21 ةصلقتاتك :63عطعل هن ع د12 عع 018 067ء10مامعانأ

 ةامعع ادع 811001 ه2 طع كنط هءعدطتصت ى.8.. 1ع 02 ةسنم ةقاقنك 0 38/23 ا 1ع 15

 اطع ىعرنع امعواتسع , ممم لعدتتسع هتاط اطع معتم طمع 100م 71علعع ه2 ععوسصس نعول طتلعو ذم

 اطعات لس ماعدا كمدسم , اطغ ةعج]دمقأتمم 0غ طع ءعوضماعد عاعم ةمل الع ةطاعم:ءاماتممك 04

 اطعتع مدعومتمس عد, 10 2 ممتع ةمهلإانعت ةممءمقعأط 0 طع دانطز ءءأ ب طتعط دقتاععل 3 معو نص ذم

 ىدا10): 0 طع ةعدطأع ععوتسسةت ذم ةل-كصققلانك .

 1طتك مهمعع 15 هم اكاعطأ ذصنم 3 7610 02 ععودن خملهت هكتقص ةعطتعج وم عمأم . خ 5ل0 ص

 هطتعات اطغ ةقصلم] د كتقم م20ع 2 لتكاعاتاع ةصله لععم اممععدوتمس رتل طع جنمدلعد هغ اتم

 عاتتاكأك 5نعط 35 5-21 ةصاقس ة مست ةصل هل- ضن 312018 0015,

 . ىرقلا مأ ةعماج « ةيبرعلا ةغللا ةيلكب ذاتسأ ءهاروتكد (*)
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 تاءاطعلاو تابلفتلا نم لورق : سشلدنالا كا م ماما الاب كما ال ول و ام الواو امل هام او نا ع تك تكة تاو

 وأ يرجهلا عبارلا نرقلا طساوأ ذنم جضنلا نم ةمدقتم ةلحرم سلدنألا يف ةيوحنلا تاساردلا تغلب

 يف ةيوحنلا دعاوقلا حاضيإ نم هب ةيانعلا ىلع اوجرد ام مهثحابم يف ةاحنلا زواجت ذإ ؛ ريسيب كلذ لبق

 داع نإ امف « يوحنلا لدجلا اياضق ماحتقا ىلإ اهيناعم ريسفتو « اهدهاوش بيرقتو « اهذخآم رسيأ

 يبأ هبانلا رصم يوحن نع ةياور هيوبيس باتك لمحي قرشملا ىلإ هتلحر نم يحابرلا ىيحي نب دمحم

 ديشي طابنتسالاو ليلعتلاو ليلحتلا ىلع موقي اديدج راسم ذختي يوحنلا سردلا أدب ىتح ساحنلا رفعج

 نب دمحم درو ىتح ةيبرعلاب ملع ريبك ةيبرعلا يبدؤم دنع نكي مل ١ : لوقيف هتاقبط يف يديبُّرلا كلذب
 امو لماوعلا مهذيمالت نيقلت يف ةعانصلا ةماقإ نوناعي اوناك امنإ نيبدؤملا نأ كلذو , مهيلع ىيحي

 لالتعالاو . اهضمارغو ةيبرعلا قئاقد ملعب مهسفنأ اوذخأي ملو , كلذ يف مهل يناعملا بيرقتو ءاهلكاش

 نفلا ءاصقتسا نم ؛ قرشلا يف نأشلا اذه لهأ هيلع امب مهملعأو ؛ رظنلا ليبس مهل جهن ىتح ... اهلئاسمل

 يكل هدودح ىلع هئافيتساو ههوجوب

 ؛هيوبيس باتك ءارقإ ىلع بكأ ذإ : هئارقإ سلاجم يف ًروصحم لظ يحابرلا رثأ ذأ نم مغرلا ىلعو
 « هتاطابنتساو هتاهيجوت نم ئش انلصي ملو“") ةعمج لك اًسسلجم هيف ةرظانملل دقعو « هضماوغ ريسفتو
 يمصاعلا مصاع نب دمحم هذيملت ناك دقف « مايق ريخ هجهن ىلع نوموقي ءاهبن ذيمالت كرت دقف

 لوقي ناك هنأ مزح نبا نع يديمحلا ركذ «هقئاقدب قذحلا و. وحنلا يف نكمتلاب اًقوصوم (ه787 :ت)

 نم هنارقأ دي ىلعو « يمصاعلا دي ىلعو 20 « دربملا ديزي نب دمحم باحصأ رباكأ نع رصقي ال » : هنع

 لدت ةيوحن اراثآ نوكرتي نيسلدنأ ةاحن اندجو « مهريغو , يلاقلا يلع يبأ ذيمالت نمو ؛ يحابرلا ذيمالت

 ةلأسملا نع ثيدحلا قيقشتب علوو « ليلعتلاو جاجتحالا ىلع ةحضاو ةردقو « ملعلا يف خوسر ىلع

  ةضراعلا ةوق ىلع ةلادلا « ةدرجملا ةينهذلا ةضايرلا نم اًبرض ثيدحلا حبصي ىتح  اًنايحأ  ةيوحنلا

 يتلاو ؛؟”«اديز ناك هدلاو متاشلا براضلا نإ» :مهلوق بارعإ يف اهفلأ يتلا فيرعلا نبا ةلاسر لعلو

 فراعملا راد: ةرهاقلا « ةيناثلا ةعبطلا . ميهاربإ لضفلا وبأ دمحم :قيقحت ؛ ةاحنلاو نييوغللا تاقبط : يديبزلا (1)
 راد : ةرهاقلا « ميهاربإ لضفلا وبأ دمحم : قيقحتت ةاحنلا هاينأ ىلع ةاورلا هابنإ : يطفقلا رظنا « ١١" ص «تء.د)

 راد : ةرهاقلا « ةسماخلا ةعبطلا « ةيوحنلا سرادملا :فيض يقوش رظنا 6 77١/7 . ما 1/1 «ةيرصملا بتكلا

 55١5. ص .ما9/87 .فراعملا

 ١١١. ص. نييوغللاو نييوحتلا تاقبط « يديبزلا 2

 ص« (م1955:ةمجرتلاو فيلأتلل ةيرصملا رادلا : ةرهاقلا) «سلدنألا ةالو ركذ يف سبتقملا ةودج « يديمحلا 5

 .؟ا/

 .07ا//١ ةاعولا ةيغب :رظناو ١١١ ٠ ص «سلدنألا يف ةيوغللا ةكرحلا )0
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 50 ا لا ال ل ا ا و ا 6 سلدنألا يف يوحنلا سردلا

 اههابشأو ةلاسرلا هذه نأ ريغ « كلذ ىلع لاثم ريخ هطبض بعصي ددع ىلإ ةزئاجلا هوجولا اهيف لصوأ

 اهتالامتحا فلخ ضكرلاو لئاسملا عيرفتب علولا نأ اهتلالد زواجتت ال  ةرتفلا هذه يف هابشأ اهل دجو نإ

 ىرخأ ةيوحن راثآ كرت هسفن فيرعلا نبا نإ ذإ ؛ ةاحنلا نم ةليلق ةئف دنعو « ةلقب (دوجوم ناك ةفلتخملا

 لئاسملا حاضيإ اومارو ةلاطإلا نع اهباحصأ فناجت يتلا ةديجلا هحورش نم وهو «* لمجلا حرشك

 « ةيسيئرلا هتاجاجتحاو ملعلا تايساسأ مهف ةادشلا ىلع توُقي يذلا يوحنلا لدجلا يف سامغنالا نود

 هيف نابأ يذلا « هيوبيس باتك نويع حرش » « ىسيقلا ىسوم نب نوراه رصن يبأ باتك نع اذه لثم لقو
 ةقثو « مهفلا يف قمع ىلع لديامب همالك ةلقن نم اددع اًشقانم هيوبيس صوصن مهف ىلع ةردق نع

 بابكإلاو « هيوبيس ضارغأ يف رظنلا ةدواعم نم يسلدنألا رطقلا هيلإ لصو امب دادتعاو « سفنلا يف

 . هميهفتو همهفت ىلع

 لمارع كباشتتو « اعاستاو اعونتو . انخوسر يرجهلا سماخلا نرقلا يف يوحنلا سردلا دادزيو
 بتك نولمحي «نأش ووذ ءاملع سلدنألا ىلإ دفي ذإ ؛ هتالوانت عونتو « هرئاود عاستا ىلع دعاست ةريثك

 : لئاسملاو « حاضيإلاو ٠ ةركذتلاك «ينج نب حتفلا يبأ هذيملت بتكو « هتقبطو يسرافلا يلع يبأ

 «صئاصخلاو « يسرافلل « . . . تايرصبلاو « تايدادغبلاو « تايركسعلاو «تايزاريشلاو «تايبلحلا»

 « يفاريسلل هيوبيس باتك حرشو « ينج نبال بستحملاو « ةعانصلا رسو « فصنملاو « تايرطاخلاو

 اهريغو .١ . هيبويس باتك ضارغأو . لوصألا حرشو « زجوملا حرش» : ينامرلا بتكو « هل عانقإلاو
 لخد يذلا نزاخلا نباب فورعملا يزيربتلا ميهاربإ نب يلع نسحلا يبأ نع نويسلدنألا هاور امم

 قبس يذلا يناجرجلا دمحم نب تباث حوتفلا يبأ نع وأ « " ةئمعبرأو نيرشعو ىدحإ ةنس سلدنألا
 نسحلا يبأ نع ذدخأ دق ناكو (ه5٠4 ةنس) سلدنألا تباث لخد ذإ سلدنألا لوخد يف يزيربتلا

 حرش :يفاريسلا نبا بتك هنع نويسلدنألا ذخأو , 0 يفاريسلا نباو « ينج نب حتفلا يبأو ؛ يعبرلا
 يبأل فنصملا بيرغلا تايبأ حرشو « هل ظافلألا تايبأ حرشو « تيكسلا نبال قطنملا حالصإ تايبأ
 دع

 نباك قطنملاو ةفسلفلاو ةسدنهلاك لئاوألا مولع نم ريثك يف نييوغللاو ةاحنلا نم ريثك سمغنيو

 نم ىشب غبطصي نأ دبال يوحنلا سردلا نأ ينعي امم « ١١0 يشقولا ديلولا يبأو « يليلفإلا نباو «ةديس

 ةيرصملا بتكلا رادب ةيطخخ ةخسن هنم (4)
 . اهدعب امف / ص هبر دبع فيطللا دبع هبر دبع : ةققحم ةمدقم رظنا ()
 ل ل ل ل ا ا 0
 .199 ص. سلدن اب ةيونللا ةكرحلا :رظناو . ١١5 ص ةلصلا 0
 , 738417 ص ريخخ نبأ ةسرهف )0(

 ٠ ص سلدنألا يف ةيوغللا ةكرحلا :رظنا 775-771 ,
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 تاءاطعلاو تابلقتلا نم نورق : سلدنألا 2222-2-0 مع ع ع

 لظي يوحنلا سردلا يف مولعلا هذه ريثأت نأ ريغ . ملعلا سلاجم يف عيشي ناك امم مولعلا هذه راثآ

 وأ « انيلإ ةيوحنلا ءاملعلا ءالؤه راثآ لوصو مدعل ؛ هيحانمو ههوجوب انتفرعم يف وأ « هتاذ يف (ودحم

 ىلإ ىقري نأ نكمي ال  هدوجوب ميلستلا عم  رثألا كلذو « ًالصأ يوحنلا فيلأتلاب مهعالطضا مدع

 يف يوحنلا سردلا قطنملا لخاد دقف« ةقراشملا نم ريراحنلا ةاحنلا بتك هتكرت يذلا رثألا نم بيرق

 ىلإ ةيوحنلا صوصنلا ةسرادم تدأو « هتاليلعتو « هتسيقأو « هدودح يف :هتايطعم نم ريثك يف قّرشملا
 سردلاب يوحنلا سردلا جازتماو « تئافلا صقنلا لامكتساو « لئاسملا نم ديدعلا يف ركفلا ماعنإ

 لاجملا اذه يف ناريهش ناملع زربيو ؛ هيف ةيسلدنألا ةيتاذلا حمالم مهأ لامجإ يف كلتو ؛ يبدألا

 لوصو كلذ ىلع دعاسو « نيسرادلا ةيانع نم اًبيط اًظح امهلوأ ىقل «ليثمت ريخ ةهجولا هذه نالثمي

 فورعملا يرمتنشلا ناميلس نب فسوي جاجحلا ابأ هب ينعأو « نيثدحملا نيثحابلا ىلإ هفيناصت نم ددع

 ةيبرعلاب املاع ناك» : يطويسلا لاق ظفحلاب (روهشم « ةنطفلاب اًقوصوم ناك دقف (ه877:ت) ملعألاب

 نع ذخأو ةبطرق ىلإ لحر . اهئاقتإب اروهشم . اهل طبضلا نسح ٠ اهل اًظفاح . راعشألا يناعمو ةغللاو

 ةمجرت يف ءاج ناقثإلا يف لثملا برضم ناكو « ١١١ « ةهامز يف ةلحرلا هيلإ تراصو ؛ يليلفألا ميهاربإ

 , رضخألا نبا نع هيوبيس باتك ذخأ , اهنايعأ ةيلع نم : ريبزلا نبا لاق » : يليبشإلا دجلا نب رماع يبأ

 - نوكلم نبا هيف لاق ىتح رضخألا نبا باحصأ لجأ نم ناكف , هضماوغو هضارغأ مهف يف رهمو , همكحأو

 نبا هخيش ناكو , هيوبيس ىلع هأرقي الأ هيلع امف دجلا نبا ىلع هيوبيس باتك أرق نم :  هئارقأ نم وهو

 : ءاضم نبا لاقو « ١97 «هل رّقألو هب حرفل ملعألا كردأ ول لوقيو , ةيبرعلا ملع يف مدقتلاب هفصي رضخألا

 اًئيش اهنم طبنتسا اذإ هنأ ىريو ؛ يناوثلا للعلا هذهب اًملوم وحنلاب هرصب ىلع هللا همحر - ملعألا ناكواا

 يي ةيوحنلا راثآلا نم اددع ملعألا فلخ 219 « .. لئاطب رفظ دقف

 ١ يف لوقن هنم « يجاجزلا لمج حرش ١ «رئاظنلاو هابشالا 012

 .(دوجوم) « لمجلا تايبأ حرش -؟

 ٠ عوبطم» « هيوبيس باتك ريسفت يف تكنلا «.

طلا حفن يف يرقملا اهدروأ ةلاسر »ةيروبنزلا ةلأسملا- 5
 ١١7 «بي

 ص سلدنألا يف ةيوغللا ةكرحلاو , « هيوبيس باتك ريسفت يف تكتلا  ةمدقم رظناو ؛ 07/1 ةاعولا ةيغب 001(
 . ٠١"

 . ١/ ١0 ةاعولا ةيغب )١١(
 , ١١7 ص ةاحنلا ىلع درلا 2

 ١/ 7١-77. تكنلا ةمدقم رظناو « ١"- ١5" 4 ص ريت نبا ةسرهف 0(

 .3!: 534954 1/١7 /؟ رئاظنلاو هايشالا 016(

 .1/9/4-41 بيطلا حفن (1)
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 يا ا ا ا ا ع ا ا ايس بأر ب اج سلدنألا يف يوحنلا سردلا

 . وحللا يف عرتخملا-

 « هيوبيس تايبأ حرش » برعلا تازاجم ملع يف بدألا رهوج ندعم نم بهذلا نيع ليصحت - ”

 نم رسيأو رهشأ امهيناثو « ةدوجوملا هبتك مهأ بهذلا نيع ليصحتو « تكنلا : هاباتكو «عوبطم
 هتمدقم يف ءاجام كّئلوهي الو « يفاريسلل هيوبيس باتك حرشل اصيخلت نوكي داكي امهلوأ نأ اذإ ؛امهلوأ
 ئشلا نع هبارعإ فشك يف اولاطأو , هريسفتو هحرش يف نوفلؤملا رثكأ دقو ١ : هيوبيس باتك نع هلوق نم
 ام ىلع هبنأو .اوفلتخاو هيف اورثك ام للقأو , اولوط ام رصقأو , اوقرف ام ةدئاف عمجأ نأ تدرأف . هريبعتو
 باتكلا اذه حرش ىطاعت امم ادحأ رأ ملف , بيرغ ريسفت وأ تيب حرش نم. اولمهأ ام كردتسأو ٠ اولفغأ

 صيخلتلا ىوس هيف ملعألل سيلف 21" «اهيف باتكلا ةدئاف نم رثكأ ديفي احرش هيف ةعقاولا تايبألا حرش

 . "57 هدهاوش ضعبل تاريسفت نم هب هزرط ام الإ « 210 هباوبأ رثكأ يف نيمألا

 ديزي ال هنأ - نظن اميف  ءامدقلا فرع يذلا باتكلا اذه ىلع ةينيم ةيوحنلا ملعألا ةناكم تسيلو

 هجضن لماكتي نأ لبق ملعألا هفلأ يذلاو « 27 هب مامتهالا نع اوضرعأف يفاريسلا حرش صيخلت ىلع

 « هرادتقاب ءاملعلا ةداشإ لالخ نم ىلجتت هتناكم نكل « 2؟') ةئمعبرأو نيعبرأ ةنس لبق هفلأ اذإ ؛ يملعلا

 تارايتخالا هذه نم ريسي فرط ىلإ انه ريشأو « هتاداهتجاو هتارايتخاب مهئافتحاو « هرظن ةقدب مههيونتو

 : كلذ نمف « تاداهتجالاو

 ١- رعاشلا لوق يف ارودصو ًالكالك نأ ىلإ بهذ :

 (رودصو ًالكالك نبهذ ىتح ىرسلا عم نهمحل رجاوهلا قشم 9(

 : ملعألا لوقي « زبيمتلا ديري وهو « لاحلاب هيوبيس رّبعو « دربملا بهذ امك زييمت : امهوحنو
 نأو « هريغو دربملا هركذ ام ىلع لاحلا نود زييمتلا ىلع تايبألا يف ءايشألا هذه بصن نأ يدنع لوقلاو)

 هب نظ نم نأ امك , ئطخم هيف هعبتاو لاحلا ىلع هبصن هيلع لوأت نم نأو. اذه ىلإ الإ دصقي مل هيوبيس
 اذه طلغي نأ نم ملعأ ركذأ هللا همحر ناك دقو . هيلع فسعتم وأ هنظ يف ءىطخم وهف هعبتي ملو كلذ

 ١0( تكتلا ١/17.
 .يزوقلا ضوع هققحم ةمدقم نم ٠١ ص « ةرورمشلا نم رعشلا لمتحي ام قليل
 .595-783060 00515592571480 ١/ تكنلا رظنا ()
 ل : امو يقرمجتكلا مآعألا ةقرس يف تكلا نك« يزادفلا اوم رانا 0

 0 . ١9/١1 /"؟  رئاظنلاو هايشالا ىف امك هتكلت ىف هنع لقنو « هيلع علطا غئاصلا نبا نأ هركذ ىغبنياممو ؛« 86
 .؛ ًالهاك فرشأ قنعلا لتم ليوط» : رعاشلا لوق اهنم ةهباشم اًنايبأ هيوبيس دروأو « ١77/١ باتكلا )7١(

 را



 هنا 0 ل ل ااا 0 0021020بببببب7ب ا

 نم ضارعألاك الاوحأ نوكت نأ رهاوجلاو ءاضعألا نم اهوحنو لهاكلاو ردصلاو لكلكلا نأ مهويف» طلغلا
 نيتلضف امهبسانتل ًالاح زييمتلا ىمس هنكلو . اهانعم يف ناك امو , تافصلا نم اهيلع يرجأ امو لاعفألا

 ٠ ءاش نإ زييمتلاب لاحلا نع ربعي امك لاحلاب زييمتلا نع ربعف , امهيف هانعمو لعفلا لمعلو , نيتركن
 . 119 « ىنعملاو ظفللا يف امهكارتشال

 اذه دروأ (ع) تيأر دقو ١ :  ةاحنلا ةركذت يف نايح وبأ هلقن يذلا  هدييقت يف ريبزلا نبا لاق-"

 اذه يف هل عقو داسفلا (يف) مالك داسف هب حلصأ امم هنأو . ملعألل هبسنو , هنع ديف ام ضعب يف لخأملا
 اذهو اًقلطم ظفللا وأ اًقلطم ىنعملا ىعار ول نأ :هجولا نأو . نّيب داسف اذه نإ : (ع) لاقف ... عضوملا

 . 4 «هيلع ىنثأو (ع) هنسحتساو مدقت امب هحلصأ ملعألا نإ : (ع) لاق مث نيب

 عسلي وه اذإف : لصألاو , قلطم لوعفم هنأ ١ ىلع (اهايإ وه اذإف) نم (اهايإ) بصن هيجوت يف 3“

 يف نيبولشلا هلقث « فاضملا فذح مث « لبإلا برش الإ ديز ام : لوقت امك لعفلا فذح مث « اهعسل

 , "9 (بصنلا هب هجو ام هبشأ وه : لاقو « ملعألا نع لصفملا يشاوح

 . "7 اًيهن وأ ًأرمأ ناك اذإ ربخلا يف ءافلا ةدايز زاوج ىلع ءارفلا ةقفاوم - 5

 كلام نبا اذه ىلع هقفاوو 2 هفصب سيلو « ملع نمحرلا
 لزق طخ اذه , 0 ماشه نباو 2

 : رعاشلا لوق يف (اميحر) و (اًنامحر) نأ ىلإ بهذ نم

 ًالئومو اميحر اًنامحر كرابت

 لاح (اًميحر) 3 حدمأ وأ صخأ رامضإب بوصنم (اًنامحر) نأ هدنع باوصلاو 43 زييمت
 .هنم

 « ديز رادلا يف : وحن امدقم رج فرح امهدحأ ناك اذإ نيلماع يلومعم ىلع فطعلا زاوج - ؟

 رخأت نإف « تافطاعتملا لداعت هيف نألو « كلذك هعامسل ؛ فطاعلا ضوفخملا يلوو ؛ورمع ةرجحلاو

 نكاا :ويتلا مغ . ديز رادلا يف : زوجي الف عنتما ضوفخملا

 ما-ايكبكبكهسسسسسسسسصسلللللل

 8 ا ا 0

 ب | يف هيوبيس لوق حرش يف اذهو فاريسلا : ( ف)و ؛ نيبولشلا وبأ : ( )و ء 117 ص. ةاحنلا ةركذت 25

 100 تلا رقلا) اصلا يل را نال ف ١ نقلا قرت يفر لا ا ١/١

. 

 .1؟5 ص. بيبللا نغم (10)
 . 715 لص: هسفئ ردعملا 0(

 . 1٠١١ ص. بييللا ينغم 00

 . 5815 ص. يوحنلا ةوارطلا نبا: رظناو « 44 47 ١١/ بهذلا نيع ليصحت 0(
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 وسما هلام هذ م ماعم همم مام هاه هاذ هم همم هام هم م همس هذ همم هع ةممم هممم هم مم هم مع ل ع م سئلدنألا يف يرحنلا سردلا

 يتلا تاكرحلا يه لب « ةلوقنم تسيلو « فورحلا لبق يتلا تاكرحلاب ةبرعم » ةتسلا ءامسألا

 لجأل اًفلأو « ةرسكلا لجأل ءاي تبلقناو « ةمضلا لجأل عفرلا يف واولا تتبثف « فاضت نأ لبق تناك

 . ةيفاعلا يبأ نبا هذيملت اذه ىلع هقفاوو 217 ةحئفلا

 . يوحنلا سردلا يف هتلزنم قومس ىلع ةحضاولا اهتلالد عم هتارايتخاو ملعألا ءارآ تسيلو

 ةيوحن ةيتاذ ديكأت ىلإ حضاولا عوزنلا يف ملعألا رثأ ىلع- يرظن يف-ةلالد حضوأب ءهيف همدق خوسرو

 , اهججحو اهتاعيرفتو هلئاسم نم ريثك يف رظنلا ديعتو يوحنلا ثوروملا قئاقد ىلع رطيست ةيسلدنأ

 « قرشملا لهأ سلدنألا لهأ مهب يهابي رابكلا ةاحنلا نم ليج ةئشنت يف هماهسإ نم هلك كلذ فدهو

 : 0 مهنمو

 ١ يليبشإلا يدزألا ةيفاعلا يبأ نب دمحم هللا دبع وبأ- )ت:5١9ه(.
 ت) يخرنتلا رضخألا نبا" :0١5ه(.

 .(ه078:ت) يقلاملا ةوارطلا نبا"

 وهو « "هب نيمق وه ام نيثحابلا ةيانع نم قلي مل عراب يوحن «ملعألا جاجحلا ابأ رصاعي ناكو

 ةاحنلا ةلج نم ناك ١ : هيف يشكارملا كلملا دبع نبا لاق « يدراملا لاله نب فسوي نب باطخ ركبوبأ

 فئصو ٠ اليوط ةيبرعلا ءارقإل ردصتو. ..قالطإلا ىلع ناسللا مولعب ةفرعملا يف نيمدقتملاو مهيققحمو

 :ةيوحنلا هراثأ نمو

 ١- هبتك ربكأ رهظي اميف وهو , "7 يئاسكلا باتك هحرش يف دويرد باتك هب ضراع « حيشوتلا .

 نم هنع لوقنملا يف هركذ « وحنلا يف لئالدلا -؟ ١ ةاحنلا ةركذت يف « حيشوتلا 47 .

 حرشو , 07 صرفلا جئاتنك رداصملا نم ريثك يف ةثوئبم هتارايتخاو ملعألا ءارآ رظناو « ١/1 اوهلا عمه 0390

 يف ةريثك عضاومو ءةلمم ء,"لدق عاهل وحال ”١7١7 ص «٠ ةاحنلا ةركذت ء”هال/١ نيب 3 ةيلوزجلا

 .بدألا ةنازخخو , عماوهلا عمهو , بيبللا ينغمو .٠ برضلإ فاشترا
 18/١-15. تكلا ةمدقم : رظنا (3)

 . هريغ فرعأ الو « ١١7-157 ص م١ « 9 ناددعلا , ةيمالسإلا ةعماجلا ةلجم يف اًدحب رعاشلا نسح- هنع بتك (91)

 ل

 « 9 ناددعلا , ةيمالسإلا ةعماجلا ةلجم ؛وحنلا يف هجهنمو يدراملا باطخ » رظناو « 778 ص« ة هلا ةركذت 2(”

 نبا ةسرهف يف ءاج امب اذخأ اذه يف هفلاخنو « «حيشرتلا) همسأ ةحص نأ ىلإ رعاشلا نسح بهذيو ١١8 ص ١
 .رخأ ناكم اذه طسبلو هدضعت ةيوغللا ةلالدلاو « 7١4 ص« ريخ

 7597” ص ةاحئلا ةركذت ("5)
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 تاءاطعلاو تاييلقتلا سم نؤربق 5: هلال. كرد عن نر كو ا لل

 . 220 ةاحنلا ةركذت يف « حيشوتلا ١ نم هنع لوقنملا يف هركذ « ةمجرتلا 1“

 , 23 وحنلا يف لوصفلا -5

 , "9 اههوجو فيرصتو اهللعب ( هجولا نسحلا ) : ةلأسم بارعإ هيف باتك

 ا ايوحن اًباتك هنظأو « ريخ نبا هركذ اذك « صيحمتلا- 1

 . 9 اًيوحن اًباتك هقباسك نوكي نأ دعبي الو ريخ نبا هركذ اذك « ةلالدلا -

 : نيرمأل «خيشوتلا ١ باتك هبتك نم ينينعيو

 يف دعاسي هنع روصت نيوكتل يفكت ةبيط لوقن هنم انلصو يذلا هبتك نم ديحولا باتكلا هنأ ١-

 .اهنم اًبيرق وأ هب ةقئاللا هتناكم يف هعضو

 ةهج نم رعشي اذهو « «ةمجرتلاو ء لئالدلا» : امه هل نيرخآ نييوحن نيفلؤم ىلإ هيف راشأ هنأ"

 . هيف همدق خوسرو ملعلا يف هجضن لامتكا دعب هفلأ هنأ ىلإ

 يوحنلا سردلا سلاجم يف يقرشملا يوحنلا ثوروملا ةريسمب لصتت رظن ىلإ جاتحت ةلأسم انهو

 سملت يف حضاو رئأ نم اهل امل لمأتلاو ةيانعلا نم قحتست ام  ملعأ اميف  دحأ اهلوي مل يسلدنألا

 باتك هيف حرش يذلا دويرد باتك ضراع يذلا بآطخ عينص لدي ذإ ؛ مهتارايتخاو ةاحنلا تاهيجوت

 « بيرع نب لاله هخيش نع هباتك باطخ ىور« (ه٠1 50 :ت) يبطرق يوحن اذه دويردو  يئاسكلا

 اهب مامتهالا عطقني مل اهب لصتي امو « يفركلا وحنلا بتك نأ ىلع _ةءارق باطخ نب رمع هنبا هذخأ هنعو

 دجو هنأ ىلع هعينص لدي امك « هخيش خيش باتك ةضراعم ىلع اًباطخ زفحي ام ةيانعلا نم دجتت تلظ لب

 ناك ذإ « امهيبرشم فالتخال « هتضراعم ىلع هلمح ام ةيمهألاو ةميقلا نم يسلدنألا باتكلا اذه يف

 . (4'!نييرصيلاو هيوبيسل باطخخ رصتناو « نييفركلا جهن جهني دويرد

 : نيرمأ يف باطخ ةلزنم ىلجتتو

 : كلذ نمو « هئارآ ةشقانمو « دويرد ىلع هدر ىف -

 .قباسلا ردصملا (5"17)
 7١9. صء ريخ نبا ةسرهف (")
 .قباسلا ردصملا (0)
 .قباسلا ردصملا (17)
 .قباسلا ردصملا ("9)
 . ١١8 ص «رعاشلا نسح ؛ . . .يدراملا باطخخش» (5:)

 اذنخي



 20 1 ا الا اق ماع و دق د تح قم قا ارح اد مم دال 10 دل دا ا تن سلدنألا يف يوحنلا سردلا

 , ةلقثمو ةففخم تءاج ( اميس ال ) نأ ىلإ ًالثم دويرد بهذ دقف ؛ يوحنلا مكحلا يف هتفلاخم (أ)

 نيعتي هنأ ينعي اذهو « عوفرم وهف تلقث نإو « هيلإ اهتفاضإب ضوفخم تففخ نإ اهدعب يذلا مسالاو

 هيلع ينبني يذلا وه ( ام ) ب دادتعالا نأ ىلإ اًبهاذ باطخ هطلّغو « ىرخأ يف عفرلاو ةلاح يف ضفخلا
 : باطخ لاق عفر يذلا ىنعمب ةلوصوم تناك نإو . مسالا ضفخ ةدئاز تناك نإف عفرلا وأ ضفخلا وجا ل هم 0 ٠

 ال يذلا وهو , ليضفت نود . فيفختلاو ليقثتلا يف ضفخلاو عفرلا ةزاجإب هباتك يف شفخألا حرص دقوا

 . 417« سايقلا يف هريغ زوجي

 ظفلف 47 © اتدسفل هللا الإ ةهلآ امهيف ناك ول # : ىلاعت هلوق يف عفرلا هيجوت يف هتفلاخم (ب)

 لاق ءاّتعن عوفرم هنأ ىلإ هيوبيس بهذم بهذف باطخ هفلاخو « ةيلدبلا ىلع عوفرم دويرد دنع ةلالجلا
 يف هتوقك ىوقي سيل (ول) يف يفنلا ىنعم نأل ؛ فعض هيفو , هريغ هزاجأ دق هركذ يذلا لدبلاو» : باطخ

 . 15 ( ماهفتسالا يف (نم) و (ام) ىنعم

 ؛ تكسلل تديز فقولا يف تكسلا ءاه نأ ىلإ دويرد بهذ دقف ؛ ليلعتلا يف هتفلاخم (ج)
 تكسلا ءاهو . اًمزال نوكي ضرعلا نأل ؛ هلوق ىرأ الو» :باطخ لاق ؛ةبهاذلا فلألا نم اضوع نوكتلو
 0 « ىهتنا .. دعو دق : وحن دحاو فرح ىلإ دوعي لعف لك يف الإ ةمزال تسيل

 : اهنم اًقرط ركذنو « هدعب ءاملعلا اهلقانت ىتلا هتارايتخاو هئارآ يف - ؟

 . (0*4 كلام نبا كلذ ىلع هقفاوو « سبللا نمأ اذإ لوهجملل ىنبملا نم بجعتلا يلعف ءانب (أ)

 وبأ اهركذ ةغل هذهو» : باطخ لاق « يمالغاي : تدرأ نإ حصي ال لبقأ مالغاي : يف مضلا (ب)
 : باوصلاو حصي ال كلذو , مضلاب هيوري ناك انخويش ضعب نكلو مضلاب اهيلع صني ملو  يجاجزلا مساقلا
 فلألا نأل ؛ ةليلق يهو . يمالغ اي : يف ءايلا فذح امك . ءايلا نع ةبلقنملا فلألا فلحف . حتفلاب مالغاي
 , (47 « فلألا فذح حبقو . ءايلا فذح زاجف ؛ ةليقث ءايلاو ةفيفخ

 .نايح وبأ هقفاوو 00 هدورو مدعل ؟ نحل هدعو 2 (اميسال) نم (ال)فذح زاوج مدع '؟'

 . 74/8 ص « ةاحنلا ةركذت (41)
 . 7١ ةيا « ءايينالا ةروس (5)

 . 795-791 ص « ةاحنلا ةركذت (89)
 ,هالا//١ ؛ برضلا فاشترا (5 5)

 28٠١ ,/4 ناددعلا ةيمالسإلا ةعماجلا ةلجم ؛ وحنلا يف هجهنمو يدراملا باطخ ١ رظناو 2 0
 ١١86., ص

 .١١؟؟ضصد٠... يدراملا باطخ ١ رظناو , 5894/١2 برضلا فاشتر(( 5)
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 تاءاحطعلاو:تاحلقتلا نيم نورد: قيل لنألا)) - بابك ا ان اللاوو اضن اب تام را دم

 مل وأ دقب نرتقا اًيضام ًالعف ناك اذإ ةزمهلا ةروسكم (ْنِإ) باوج يف ماللا لوخد زاوج مدع 5

 دوعسم نب دمحم كلذ ىلع هقفاوو . فوذحم مسق باوج يف ةعقاو ماللا نوكت نأ ىلع الإ اهب نرتقي
 187 ىرعلا (44) ...

 نسح اهنم رفاو طسق ىلع ىتأ دقف ؛ هتارايتخاو ةيوحنلا يدراملا باطخ ءارآ دع انه  ينينعي الو

 ىلع ىرخأ ةهج نم كلذ ةلالدو « ةهج نم ةيوحنلا هتناكم ىلع اهتلالد ينينعي يذلا امنإو ٠ رعاشلا
 ديكأت ىلإ عوزنلا» ةفص قالطإب حمست زيمتلاو لالقتسالا نم ةجرد يسلدنألا يوحنلا سردلا غولب

 ديضعت يف بتكلا ضعب نيوانعب سانئتسالا يف ًارذع انل لعلو « ةلحرملا هذه ىلع «ةيسلدنألا ةيتاذلا

 ملعلا نازيمب ملعلا لهأ ءارآ نزي لقتسم رظنب هناونع رهاظ يحوي يذلا باطخل صيحمتلاك « كلذ

 هيطعي ال اسانكتسا نوكي نأ ودعي ال اذه نأ ريغ « اضيأ ةعانق نع كرت ام كرتيو « ةعانق نع ذخأ ام ذخأيف

 نسحي ةقث دنع هتفص ىلع فوقولا وأ هسفن باتكلا ىلع فوقولا ىوس اهايإ همرحي وأ لوبقلا ةمس

 . هتلزنم نايب عيطتسيو « هفصو

 يبرع «سماخلا نرقلا ةاحنل اجذومن امهتلختا نيذللا نيلجرلا الك نأ هيلإ ريشأ نأ يغبني اممو

 مل اذلو « اهيف علضتلا هلب ةسدنهلا وأ قطنملا وأ ةفسلفلا ةفرعمب فصوي ملف « اهتبورع صلاخ «ةفاقثلا
 يسويلطبلا ديسلا نب دمحم ابأو ء.(ه4 :ت) يقلاملا ةوارطلا نب نيسحلا ابأ امهيلإ مضأ نأ أشأ

 وأ لئاوألا مولع ةفرعم قمعب فوصوم امهالكف « اًجهنمو اًئيوكت مهنع امهفالتخال (ه١07:ت)
 «تاذلا ديكأت ىلإ عوزنلا زواجتت يسلدنألا وحنلا جضن نم ةلحرم نالثميامهريغو عم امهو ءاهضعب

 تقو يف اهدصرل غارفلا نم نكمتأ نأ ىسع ةديدع حمالم ساسحإلا اذهلو « اهدكأتب ساسحإلا ىلإ

 . قحال

 ١١١. ضال... يدراملا باطخ ٠ رظناو « 58١ ص. ةاحنلا ةركذت (5)
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 عجارملاو رداصملا

 :نايح ويأ )2 يسلدنألا

 ةرهاقلا « ىلوألا ةعبطلا «سامنلا ىفطصم قيقحت « برعلا ناسل نم برضلا فاشترا -

 .(ت .د) يجناخلا ةبتكم

 « ةلاسرلا ةسسؤم : توريب « ىلوألا ةعبطلا « نمحرلا دبع فيفع : قيفحت « ةاحنلا ةركذت -

 .م1985/ه5

 : لاوكشب نبا

 .ماو55 2 فيلأتلل ةيرصملا رادلا : ةرهاقلا . ةلصلا

 : يدادغبلا

 .(ت.د) رداص راد : توريب « بدألا ةنازخ

 : دايع « يتيبثلا

 « يبدألا فئاطلا ىدان تاعوبطم : فئاطلا . ىلوألا ةعبطلا ٠ يوحنلا ةوارطلا نبا
 .ماو4079 مها

 َ يديمحلا

 « ةمجرتلاو فيلأتلل ةيرصملا رادلا : ةرهاقلا «سلدنألا ةالو ركذ يف سبتقملا ةوذج
 .ما155

 :نسحلا نب دمحم ركب وبأ )0 يدييزلا

 راد : ةرهاقلا « ةيناثلا ةعبطلا « ميهاربإ لضفلا وبأ دمحم :قيقحت « ةاحنلاو نييوغللا تاقبط
 .(ت.د) فراعملا

 : يليبشإلا ركب وبأ ءريخ نبا

 ةسسؤم : ةرهاقلا ١ ملعلا بورض يف ةفنصملا نيواودلا نم هخويش نع هأور ام ةسرهف

 .ما57 /هالثخ”' ٠ ىجناخلا
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 تاءاسطعلاو تايلقتلا نم نورف ا سئلدنألا 10107 00011 1 1 1 7

 :يليهسلا

 .(ت.د) « ماصتعالا راد : ةرهاقلا « انبلا ميهاربإ دمحم : قيقحت« ركفلا جئاتن

 : يفاريسلا

 :ةرهاقلا « ةيناثلا ةعبطلا ٠ يزوقلا ضرع :قيلعتو قيقحت « ةرورضلا نم رعشلا لمتحي ام

 .م١1994١ /ه1١5١؟ « فراعملا راد

 : نيدلا لالج « يطويسلا

 «ةيرهزألا تايلكلا ةبتكم : ةرهاقلا ٠ فوؤرلا دبع هط : قيقحت وحنلا يف رئاظنلاو هابشألا -

 .ماواله_ه6

 راد : تيوكلا « مركم ملاس لاعلا دبع : قيقحت « عماوجلا عمج حرش يف عماوهلا عمه لا

 .(ت .د) ةيملعلا ثوحبلا

 ةعبطلا « ميهاربإ لضفلا وبأ دمحم : قيقحت « ةاحنلاو نييوغللا تاقبط يف ةاعولا ةيغب -

 .م15554- ه185١ «يبلحلا ىسيع ةعبطم : ةرهاقلا «ىلوألا

 :نسح «رعاشلا

 ال4 ناددعلا  ةيمالسإلا ةعماجلا ةلجم يف لاقم ««وحنلا يف هجهنمو يدراملا باطخ»

 ١٠١-155. 97ص مل

 : يلع يبأ «نيبولشلا

 :ضايرلا ٠ ىلوألا ةعبطلا « يبيتعلا يكرت هققحو هسرد « ريبكلا ةيلوزجلا ةمدقملا حرش

 .م1991 /ها1١14 « ديشرلا ةبتكم

 : ملعألا .يرمتتشلا

 « ىلوألا ةعبطلا « ناطلس نسحملا دبع ريهز : قيقحت « هيوبيس باتك ريسفت ىف تكتلا

 .ما1941//ها1٠5١/ « ةيبرعلا تاطوطخملا دهعم تاروشنم : تيوكلا

 : يقوش « فيض

 .م19/7 «فراعملا راد : ةرهاقلا « ةسماخلا ةعبطلا 2 ةيوحنلا سرادملا

1١ 



 ارم مم هم مم م مم همم همم هم هام هم هم م هم هم مم م هم م هم مم هم م مم هم م م مم هم هم مم هم مم همم همم هم مس همم سشلدنألا يف يرحنلا سردمللا

 : يطفقلا

 بتكلا راد : ةرهاقلا « ميهاربإ لضفلا وبأ دمحم : قيقحت « ةاحنلا هابنأ ىلع ةاورلا هابنإ

 .ما91/9 «ةيرصملا

 : ضرع « يزرقلا
 54806 / ؛ ج 5؟ دلجملا يزوقلا ضرع : ةلاقم «يرمتنشلا ملعألا ةقرس يف تكنلا ةتكن

 . ةيبرعلا ةغللا عمجم ةلجم : قشمد لولا:

 : دمحم نب دمحأ سايعلا وبأ «٠ يرقملا

 .(ت.د) « رداص راد : توريب « سابع ناسحإ : قيقحت « بيطلا حفن

 : هبيبح رييلا ء قلطم

 .م195717١/ 2 ةيرصعلا ةبتكملا : توريب « اديص « سلدنألا يف ةيوغللا ةكرحلا

 : يسوم نب نوراه رصن يبأ «يسيقلا

 « ىلوألا ةعبطلا « هبر دبع فيطلا دبع هبر دبع قيقحتو ةسارد هيوبيس باتك نويع حرش
 .م984١ /ه١ 5٠ 5 «ناسح ةعبطم

 :نوراه « مالسلا دبع

 . (ت.د) ةماعلا ةيرصملا ةئيهلا : ةرهاقلا« هيوبيس باتك
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 بأ ةريخد يف يسلدنألا ماسب نبا ةويخذ

 : :روتكدلا عيبرلا نمحرلا دبع نب دمحم





 تاءاطعلاو تابلقتلا نم نورق : سلدنألا ١ 2222-22-2 2 لاما عامل ا ع اس ا مع عع ع عع عم

 ماسب نبا ةريخذ يف يبنتملا
 (*©هيبرلا نمحرلا دبع نب دمحم :روتكدلا

 نم باتك لالخ نم سلدنألا ءارعش يف يبنتملا بيطلا يبأ رثأ ىلع فرعتلا ىلإ ثحبلا اذه فدهي
 ماسب نب يلع يبأل « ةريزجلا لهأ نساحم يف ةريخذلا» : باتك وهو ةيسلدنألا ةيبدألا رداصملا مهأ
 . ه0 47 ماع يف ىفوتملا ىنيرتنشلا

 نمو . ةريخذلا يف ماّسب نبا هدروأ ام لالخ نم ةيبدألا اياضقلا نم ةعومجم ىلإ ثحبلا قرطتي
 ءارعشو يبنتملا نيب تانراقملا دقع هنأ ذإ هرعشو يبنتملا ىلع ماّسب نبا اهقلطأ يتلا ماكحألا كلذ
 يبنتملا رعشل مهديلقت ركذو مهل هتمجارت لالخ نم سلدنألا ءارعش ىلع يبنتملا ريثأت دروأ مث سلدنألا

 ءارعش هب زاتما امم ائيش ماّسب نبا دروأ اريخأو 3 هرعش نم ءارعشلا كئلوأ ضعب اهب ماق يتلا تاقرسلاو

 ةثام نم رثكأ «ةريخذلا» يف درو هركذ نأ نم يسلدنألا رعشلا يف ريبكلا يبنتملا رثأ ىلع لدأ سيلو

 . ةرم نيثالثو اعبسو

 مآ - 111 1 فلا خ81

 107 18118855835 80016 ذلك - 14
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 10. 540ط قست عل 1طن مطلعا1- 1[! ةطشصقنل ذل --

 (م551خ5

 "115 مدع 015عاندوع5 اطع اآمكانعتعع هل ءللععأ 0[ مل-15ناممسقططأ اد اطغ ثمل

 ممعام طعمنعط طع ندعاسو 06 طل م1عقعمعع ا 026 01 طع 2طمقأ الط موتاقتلا ]11عقهتإل 50016 0

 طع 1ءووعإ)ر ه5 فتم فذملةأتك 1.6. “فتمارطمتطتتقط 5 84ةطممأسان خطا فت ]دجتنقل.

 نعوماتمعز ذم (صعصاتممتصسع) اطع ا؟/لامطنع5 02 اطع معمماع ه؟ خل-]دعانمط (0ل. ىكآآ 542/ خلال.

.1147 

 "1ع مدع ةهلكم تعدو ام امعاع ةقردع 01 طع 505( م:06]عسصقأتع ][اعجوتحن ةكمععأام 01 16م

 ظوفوؤتم '5 نعواسعملا 01 الع ءالععأ 08 ذل 10تناممهططأ] 1.6, اعدعامع اطقأ ءالععأ اص اطغع

 . ةيمالسإلا دوعس نب دمحم مامإلا ةعماج « ةيبرعلا ةغللا ةيلك . كراشم ذاتسأ . دقنلاو بدألا يف هاروتكد 4

 54م



 00و إو اساور مم مرو خطر قاب ودم لا  ووظ قياجمم ماسب نبا ةريسخذ يف يبنتملا

 م:050610عمممطتعك اطقأ ةعع 5106 ؟معدل ذه ص 8ةعدفس'5 ةهبورلع صل لءوجأم ع همت موك قم

 طمعا معم مل- 1[ تافصقططأ ةصل ه هنصت طع ه2 طع ةصلدت كتوم 8065.

 مم هالعممع هك طع اصمورتمصغ ذهكاسعمعع اطقغ قل-16نممقططأ طفل هد مال- 15

 اننعروئتمع همانآل 0ع لعدجبم تمدح طع 2ع( اطقغ طتق ممصع زم معدات م60 ذم خلآ-2طدلعط نوط

 رممتع اطقم هدع طسملععل ةضل اطتخوب ةعانعال انت
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 تاءاطعلاو تابلقتلا نم نورق : سلدنألا 0-2-2-2 همم ممم ل

 هباتك يف هل مجرتف ربكألا ةيبرعلا رعاش يبنتملا بيطلا يبأب يسلدنألا ينيرتنشلا ماّنسب نبا ينع
 باتكلا نم ةريثك عضاوم يف هنع ثدحتو ةضراع ةمجرت (١)«ةريزجلا لهأ نساحم يف ةريخخذلا» ريهشلا

 تاضارتعالا ضعب هيلإ هجوو عضوم نم رثكأ يف هب هباجعإ ىدبأو ")عِضوم (1517/) تزواجت
 . تاذخاؤملاو

 هرعش نم هفقومو يبنتملا يف ماسب نبا يأر دنع فقأ نأ يبدألا سردلل ديفملا نم هنأ تدجو دقو
 ماّسب نبا دنع يقيبطتلا دقنلل يح جذومن ىلع فرعتنل يبنتملا رعشب نييسلدنألا رثأت نم هفقومو

 ىلعو سلدنألا يف ةيرعشلا ةكرحلا ىلع يبنتملا رعش ريثأت ىلع كلذ لالخ نم فرعتنلو ينيرتنشلا

 . بيطلا يبأب ةقلعتملا تاساردلا يف سلدنألا ءاملع ماهسإ نم جذومن

 ماّسب نب يلع نسحلا يبأب الو هب فَّرعُي نأ نم رهشأ وهف يبنتملل ةمجرتلا ىلإ ةجاح يف انسلو
 ًاليلق فقوتنس اننكل هتافلؤم الو هتايح ةسارد ثحبلا اذه نم انفده سيل ذإ (ه5 47 40500 7ينيرتنشلا

 ثحبلا اذه عوضوم ىلإ لوخدلل اًديهمت ؟7«ةريخذلا» باتك لالخ نم يدقنلاو يبدألا هجهنمب فيرعتلل

 . «ةريخللا باتك يف يبنتملا» وهو

 : ةريخللا هباتك يف ماّسب نبال يدقنلاو يبدألا جهنملا

 رمأ هفلؤم جهنمل ةيدقنلاو ةيبدألا لوصألاو هفيلأت جهنمو هرداصم نايبو «ةريخذلا» باتك ةسارد نإ

 : ةريخذلا يف ماّسب نبا جهنم يف ةزرابلا ملاعملا ىلإ ريشن اننكل ةلاطإو ليصفت ىلإ جاتحي

 (ه1949١ . ةفاقثلا راد : توريب) ٠ سابع ناسحإ قيقحت « ةريزجلا لهأ نساحم يف ةريخللا « ينيرتنشلا ماّسب نبا )00(

 .(55-198 ص صء ج٠ فر

 . ةدح ىلع مسق لك ةياهن ىف ةريخذلا سراهف رظنا (؟)

 ؛(4:) 2 بيطلا حفلت ' يرقملا؛ (؛ 1: )١ يسلدنألا ديعس نبال ا (تاضءا 26

 ماسي نبأ» نيسح فسوي نيسح باتك رظنا ماسب نبا نع ةثيدحلا تاساردلا نمو ؛ ءابدألا مجعم :يومحلا توقاي

 : سيدنألا يف يبدألا دقنلا خيرات « هيادلا ناوضر دمحم ؛ «ةريخللا هباتكو

تكو ؛ «ةريخللا هباتكو ماسب نبا» نيسح فسوي نيسح باتك رظنا ماسب نبال ةريخذلا باتك نع )5
 سابع ناسحإ با

 باتكو ؛ «سلدنألا يف يبدألا دقنلا خيرات» ةيادلا ناوضر دمحم باتكو ؛ «برعلا دنع ىبدألا دقنلا شيرات»

 لالخ دقنلا تاهاجتأ) ىف تلطملا دع دعم ناكر ١ «سلدنألا يف يبدألا دقنلا تارايت» نايلع :

 نرقلا لالخ يسلدنألا رثثلا يف ديدجتلا حمالم» يفويسلا ىفطصم باتكو ؟ «نييرجهلا عباسلاو سداسلا نيئرقلا

 . !يرجهلا سماخلا
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 ل د دج الاد نوار اقفل ظاس ققر يافع م وما ف يسستسللاب ماسي نبا ةريخذ يف يسبتتملا

 (”!(رهدلا ةميتي» يف يبلاعثلاب باتكلا فيلأت ةطخ يف مانسب نبا رثأت ١-

 هءارآ يدبي لب مهل مجرتملا نع تامولعملا عيمجتب حتب يفتكي الو باتكلا يف ةحضاو ةيصخش هل 3

 . جتنتسيو نزاويو قلعيو
 5 فلكتم ريغ هبلاغ يف عجس هنكل هبولسأ يف عجسلا ىلع دمتعي 00 ف . ءاو :

 ةعساو ةفرعم ىلع ناك لب نييسلدنألاو ةيراغملا بدأ ىلع ةروصقم ةيخيراتلاو ةيبدألا هتفاقث نكت مل 2

 يف دري امو عبارلا مسقلا يف ةقراشملا ضعبل مجارت نم هدروأ ام كلذ ىلع لدي . قرشملا ءابدأب

 . ةقراشملا نع ثيدح نم ةيسلدنألا مجارتلا ايانث

 بدألا تاريثأت نايبو ةبراغملاو ةقراشملا نيب ةنزاوملا ىلع هصرح وه انه مهملا بناجلاو

 . يبرغملا بدألا يف يقرشملا

 ىدذتحي يذلا لاثملاو جذومنلا هنأ ىلع يقرشملا بدألا ىلإ رظني هنأ الإ هموق بدأب هزازتعا عمو
 برغملا يبنتم وه رعاشلا اذهف قرشملا يف رعشلا ةقلامعب سلدنألا ءارعش هيبشت نم رثكي كلذلو

 . اذكهو سلدنألا يرتحب وه اذهو

 هتفاقثو هعالطا ةعس ىلع لدي امم '"ةريثك ةيخيراتو ةيبدأ رداصم ىلع ةريخذلا فيلأت يف دمتعا 4
 ثارتلا رداصمل ةماع ةلماش تناك لب ةيسلدنألا تافلؤملا ىلع ةروصقم رداصملا كلت نكت ملو

 . ةبطاق يبرعلا

 والخ زواجتت يعلا تاثلاخلاوءاكبيلا رعت ضني داكي رهف هبانك يف ةحبضاو ةيف ةيقالخألا ةعزنلا 3

 ىلع موقي دقنلا يف ماسب نبا بهذم نإ :لوقن نأ نكميو» : /”سابع ناسحإ روتكدلا لوقي « نيدلا
 ةيناثلاو ٠ ةماع سلدنألا ثارت نع عافدلا ةزيكر امهادحإ مزح نب دمحم يبأب لصتت امهاتلك نيتزيكر

 . «ةيبدألا نوئفلا ضعب ىلع مكحلا يف ةيقالخألا ةرظنلا

 جورخ رعشلا يف ةفسلفلا ماحقإ نأو « هلامجب بهذيو هدسفي رعشلا يف فسلفتلاو ةفسلفلا نأ ىري وم

 . يرعشلا مهجهنمو برعلا نئس ىلع

 فسسوي نيسحو ؛ « :الا رثنلا يف ديدجتلا حمالم » يف ةويسلا ىفطصم :رظنا «ةميتيلا» و «ةريخذلا» نيب ةنزاوملل (0)
 .5186 ص . «سلدنألا يف يبدألا دقنلا تارايثا نايلع ىفطصمو 4 101 ص ٠ ؛ةريخذلا هباتكو ماسب ن نبأ» نيسح

 . 3؟ ص ه4: يالا اكو ءاي نبأ! يح كوي نبع بانك رظنا ةريذلا يف مايسب نبأ بولسأ نع ن0

 لصف دقف 7١ ص . ؛ةريخللا هباتكو ماسب نبا نيسح فسوي نيسح: رظنا ةريخللا هباتك ماّسب نبا رداصم نع 4“

 . اهعولتو هرداصم ة للعزل دو كلذ يف ف لوقلا

 . 50١ ص « «برعلا دنع يبد انقل ل 63
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 تاءاطعلاو تابلقتلا نم نورق : سلدنألا ١ 2-2-2-2 ل لس م ل هع ع همم مل

 .رخآ ائيح ةقراشملاو سلدنألا ءارعش نيبو اًئيح يسلدنألا قاطنلا يف ءارعشلا نيب ةنزاوملا نم رثكي 4

 تاقرسلا ةسارد يف هجهنمو ضعبب مهضعب ءارعشلا رثأت نم اهب لصتي امو تاقرسلا ةلأسمب متهي ٠

 . فصنم لدتعم جهنم ةيبدألا

 ةفسلفلا نع دعبلاو ةظفاحملا ىلع يدقنلا هجهنم موقي ظفاحم دقان ماس نبا نإ : ةصالخلاو

 . مكحلا يف فاصنإلا يرحت ىلع صرحلاو

 : ماّسب نبا لبق يبنتملا نع ةيسلدنألا تاساردلا

 اهئابدأو سلدنألا ءاملع مهسأ كلذ دعبو « هتايح يف سلدنألا ىلإ هراعشأو يبنتملا رابخأ تلصو

 ةلأسملا هذه ىفوتسا دقو 2 يرعشلا هجهنم دقنو هرعش حرشو يبنتملا نع ثحبلا ناديم يف رفاو دهجب

 بدأ يف بيطلا وبأو مامت وبأ» زاتمملا هباتك يف هفيرش نب دمحم عئارلا يملعلا قيقحتلاو قيقدلا ثحبلاب

 , 7 ةيراقملا

 هباتك يف رمألا اذه ةسارد ىلإ ةفيرش نبا قبس دق ريشالب سيجير يسنرفلا قرشتسملا ناكو
 دق هفيرش نبا ةسارد نكل يناليكلا ميهاربإ همجرت يذلا «يبدألا خيراتلا يف ةسارد : يبنتملا بيطلاوبأ»

 . "”؟ريثكلا ءيشلا اهيلإ تفاضأو ريشالب هبتك ام تزواجت
 هرعش اوورو رصم يف ةصاخبو يبنتملاب ىقتلا دق سلدنألا لهأ نم اددع نإف « ديدش راصتخابو

 يسلدنألا يفكتسملا نباو يسلدنألا لايع نب ديلولا وبأ ءالؤه نمو « سلدنألا ىلإ مهتدوع دنع هرابخأو

 ناوريقلا ءاملعل ناك امك « يبطرقلا مداق نب دمحم هللا دبع وبأو جشألا نباب فورعملا ركب نب ايركزو

 . سلدنألا ىلإ هرابخأو يبنتملا رعش لقن يف ريبك ريثأت ةيلقصو

 بيدألا حرش اهمدقأ لعلو يبنتملا رعشل ةرهتشم ةديج حورشب  ماّسب نبا لبق  نويسلدنألا مهسأ مث

 رهو (ه105) ماع نابأ نبا ىفوت دقو دوقفم حرش وهو « ناويدلل (7١1يبطرقلا نابأ نب دمحم يروغللا

 . يبنتملا هيف ىفوت يذلا ماعلا

 مامت وبأ» ةفيرش نب دمحمو ؛ « يبنتملا بيلعلا وبأ ١ ريشالب :رظنا نييسلدنألا نم يبنتملا رعش ةاور نع (9)
 .«بيطلاوبأو

 )١( هفيرش نبا : كلذ يف رظنا ١ ؛يبنتملا بيطلا وبأا ريشالبو 1 0 .«بيطلا وبأو مامت وبأ 6ث«ص6'5١.
 )١١( ةالص «بيطلا وبأو مامتوبأ» ةفيرش نبا :رظنا هحرشو يبطرقلا مايأ نع .
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 اهنمو حورشلا تلاوت مث '''يليلفإلا نبا حرش وه يبنتملا ناويدل فورعم يسلدنأ حرش مدقأ لعلو
 . "*”يسويلطبلا ديسلا نبا حرشو 2١ ؟”يرمتنشلا ملعألا حرشو 2"'هديس نبا حرش

 تافلؤملا نم ددع ىلإ كلذ تزواجت لب حورشلا ىلع يبنتملا رعشب نييسلدنألا ةيانع رصتقت ملو

 : سلدنألا طوقس ىلإ ترمتسا هلوح ةيبدألا ةكرحلا نأ امك « ةيدقنلاو ةيبدألا

 : يبنتملا نع ماّسب نبا رداصم

 تثئدحت يتلا بتكلا نم ريفو ددعو هحورش ضعبو يبنتملا ناويد ىلع علطا دق ماّسب نبا نأ كشال

 هرعش نعو هنع

 حرصي ملو يبنتملا نع هعجارم ضعب مساب حرص دق ماّسب نبا دجتسف ةريخذلا ىلإ تعجر اذإو
 : يلي اميف كلذ حضتيو رخآلا ضعبلاب

 نأ ينغلبف ''')حتفلا وبأ لاق» : يبنتملا ةمجرت يف لاقف ينج نب حتفلا يبأ نع لقنلاب ماّسب نبا حرص ١-
 . «ةيراجب  ةلودلا فيس يأ هل رمأف ةيرسلا نم ّرس تدرأ امنإ : لاق بيطلا ابأ

 يبلاعتلاب ماّسسب نبا رثأت ىدم فرعن نحنو ؛رهدلا ةميتي» يف يبنتملل يبلاعثلا ةمجرت ىلع ًاريثك دمتعا -"
 ءادتقا ىدم سلدنألا يف فيلأتلا ةكرحلو يبرعلا دقنلل نوخرؤملا ظحال دقو ةقيرطلاو جهنملا يف

 . «ةميتيلا ١ يف يبلاعثلاب « ةريخذلا ١ يف ماّسب نبا

 رظناو . ةبطرق لهأ نم ىليلفإلا نباب فورعملا يرهزلا دمحم نب ميهاربإ مساقلا وبأ ء (ه107-451) ىليلفإلا نبا )١11(
 ' يناولا 0 00 «بعهللا تار دامعلا 09 10 «نايعألا تايفود 26 نبال
 نبأ دمحم باتكو « يبنتملا لوح ةيدقنلا ةكرحلا» بباشلا ىليل باتك يبنتملا ناويدل هحرش نع رظناو .(/8:0)

 . «يبنتملا بيطلا وبأ» ريشالب باتكو ؛ةبراغملا بدأ يف بيطلا وبأو مامت وبأ١ هفيرش
 نبا : هتمجرت يف رظنا « ريهشلا يسلدنألا يوثللا ةديس نب دمحأ نب يلع نسحلا وبأ (ه160/ل79/) هديس نبأ ١1١(
 ٠ «ءابدألا مجعم» توقاي ؛ (770:*“) ؛نايعألا تايفو ١ناكلخش نبا ؛ (094:7١؟) .«برغملا» ديعس
 ريشاالب باتكو؛ «يبنثملا لوح ةيدقنلا ةكرحلا» بياشلا ىليل باتك ناويدلل هحرش نع رظناو ؛.؛؟39321)

 حرشلا اذه ققح دقو .«ةبراغملا بدأ يف بيطلا وبأو مامت وبأ» ةفيرش نب دمحم باتكو ؛ «ىبنت | بيطلاوبأ»
 ؛ ايروس يف ةيادلا ناوضر دمحمو ؛ رصم يف ديجملا دبع دماحو اقسلا ىفطصم (« | رعش لكشم حرش»
 . قارعلا ىف نيسأي لآ نيسح دمحم خيشلاو

 ناكلخ نبال هتمجرت يف رظنا « يوحنلا ىسيع نب ناميلس نب فسوي جاجحلا وب (ه41-١41757) يرمتنشلا ملعألا (15)
 توقايو (581:7) 2 («ةلصلا» لاوكشب نباو (5:0١١):«بيطلا حفنا يرقملا ؛؟ ٠) «نايعألا تايفوا
 ص « ريشالب حرشلا اذه نع رظناو . هابص يف يبنتملا دئاصقب صاخ هحرشو . )1١:70(  ؛ءابدألا مجعم»

 . ١١١ ص « هفيرش نباو « ١

 . ١١١ ض٠ «بيلعلا وبأو مامت وبأ هفيرش نبا : رظنا يسويلطبلا ديسلا نبا حرش نع (16)
 .54" ص ١ج'ق « ةريخللا 05(
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 5 لا لا 1 لا

 دقو» '!"': جارد نبا ةمجرت يف لاقف يبنتملاب ناقلعتي نيعضوم يف ةميتيلا نع لقنلاب حّرص دقو

 ابأ نأ تغلب : ةميتيلاب مجرتملا هباتك يف لاقف هرعش نم عملب برغأو هرمأ نم اًفرط يبلاعثلا ىرجأ

 . ؟ماشلا عقصب يبنتملاك سلدنألا عقصب مهدنع ناك يلطسقلا رمع

 نايب يف ةميتيلا نم اصن لقنو ةريخذلا نم عبارلا مسقلا يف هسفن يبلاعثلل ماّنسب نبا مجرت دقو

 رخآ ىلإ «.. رهدلا دقع ةطساوو كلفلا ةردان يبنتملا ناكرد :0"2يبلاعثلا لوقي ثيح يبنتملا ةميق

 نود ىرخأ نطاوم يف  يبنتملا صخعي اميف  يبلاعثلا نع لقن دق ماّسب نبا نأ كشالو ليوطلا صنلا

 صوصنب يبنتملا نع هصوصن ةنراقم نم كلذ حضتيو «ةميتيلا» هباتك مساب وأ همساب حيرصت

 . يبلاعتلا

 ىلع !١ ؟'ديهش نبا لوقي ثيح يبنتملا نع عباوزلاو عباوتلا ةلاسر يف يسلدنألا ديهّش نبال صن لقن
 نم ًاليوط ان دروي مث «ببطلا يبأ بحاص موقلا ةمتاخ : هل تلق ؛ دعب ديرت نموا : ريهز هعبات ناسل

 . عباوزلاو عباوتلا

 ."''” يبنتملا رعشل يليلفإلا نبا حرش ىلإ راشأ

 . يبنتملا نع «داقتنالا لئاسم» هباتك نم '' )صن لقن يناوريقلا فرش نبال هتمجرت يفو

 « صوصنلا ةنراقمب اهرداصم كاردإ عيطتسي همالكل عبتتملا نكل اهب حّرصي مل ىرخأ رداصم كانهو

 نم هتدافتسا ىلع لدت ماسب نبا ةريخذ يف ةبوسنم ريغ لوقن ةمث» نأ ىلإ ةفيرش نب دمحم راشأ دقو

 ىلع هذخآم نم اريثك نأ امك . 2'!«يناجرجلل ةطاسولاو ينج نبا ىلع هدودرو يدادغبلا ديحولا حرش

 يف دابع نبا بحاصلا يتلاسر ةصاخبو لاجملا اذه يف هل قباسلا ثارتلا ىلإ اهيف داع دق يبنتملا

 عاجرإ لواحف « ةريخذلا ىلع هتاقيلعت يف ةروكشم اًدوهج سابع ناسحإ ةريخذلا ققحم لذب

 . يبنتملا نع هلوقن كلذ نمو فلؤملا اهنم لقن يتلا اهعجارم ىلإ ماسسب نبا صوصن

 ١0( ص ١ج ١ق. ةريخللا 5٠١ .
 . رهدلا ةميتي رظناو ؛ 0/١ ص ١ج 5ق « ةريخللا (14)
 . ديهش نبال عياوزلاو عباوتلا ةلاسر رظناو ؛ 780 ص ١ج 4ق « ةريخذلا (19)

 . ١58ص ١ج ١ق « ةريخللا )٠١(
 .؟ 'نس جف ؛ ةريخللا 01(
 اوبأو مامتوبأ قفقفقفإ

١ 
 ةفيرش نب دمحمل ةبراغملا بدأ يف ع«ص١١9.
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 : ماّسب نبال بوسنملا (هيناعم لكشمو يبنتملا تاقرس» باتك

 نبا ىلإ هبسنو «هيناعم لكشمو يبنتملا تاقرس» "7ناونعب اًباتك روشاع نب رهاطلا دمحم ققح
 نبال هنأ انلبق لضافألا ضعب مسوتو مسوتنف باتكلا اذه فنصم امأ» '!”هتمدقم يف لاقو يوحنلا ماّسب
 ماسب نبا ةقيرط ةقفاوملا مامت قفاوت هتقيرطو باتكلا اذه بولسأو » :اًضيأ لاقو . «ةريخذلا بحاص ماّسب

 نمو اههبشي ام نيبو اهنيب ريظنتلا نمو اهلئاق قبس نم ىلإ ةيرعشلا يناعملا ةبسن نم ةريخذلا هباتك يف
 . «همحتقا نإ هدض وأ هقحتسا نإ ءانثلاب اهل دقن

 بدألا خيراتب نوينعملاو ينيرتتشلا ماسب نبال نوسرادلاو باثكلا اذه روشاع نبا رشن نأ ذنمو ٠ 2 .٠

 يتلا ةلدألا ةصالخو ةريخذلا بحاص ماسب نبا ىلإ هتبسن نمو باتكلا اذه رمأ نم ةريح يف يسلدنألا
 كشلا اذه يف اهيلإ اودنتسا :

 بحاص ينيرتنشلا ماّنسب نبا نكي ملو يوحنلا ماّسب نبا هتطوطخم ىلع بتك دق باتكلا نأ
 . هيلإ نيبوسنملا وحنلا ءاملع نم ةريخذلا

 يسلدنألا بيترتلل هتفلاخمو ةقراشملا دنع هيلع فراعتملا يدجبألا بيترتلاب هفلؤم مازتلا 1

 .فورحلل
 اذه يف درو ام ىلع هيناعم لكشمو يبنتملا تاقرس ىلإ ةريخذلا يف ماّسب نبا تاراشإ قيبطتب ل

 لهأ نم رخآ فلؤمل باتكلا اذه نأ ىلع لدي امم ءارآلاو صوصنلا يف اًقالتخا دجن « باتكلا
 . وحنلا ءاملع نمو نيرئنش

 . ةرخأتملا هتافلؤم نم ةريخذلا باتك نأ عم ةريخذلا باتك يف ةراشإ وأ ركذ باتكلا اذهل دري مل -4

 سيل باتكلا نأ «ةبراغملا بدأ يف بيطلا وبأو مامت وبأ» "' ””هباتك يف ةفيرش نب دمحم تبثأ اريخأو
 (597ينيرتنشلا كلملا دبع نب دمحم ركب وبأ وه رخآ ينيرتنشل وه امنإو ةريخذلا بحاص ماّسسب نبال
 دقو «باتكلاو ءارعشلا رئاخذو بادآلا رهاوج» هباتك نم عبارلا مسقلا وهو جارسلا نباب روهشملا
 نازقزق دمحم ذاتسألا نأ ىلإ (ه١ 4٠8 مرحملا / نوثالثلاو ثلاثلا ددعلا) ثارتلا رابخأ ةرشن تراشأ
 . باتكلا اذه قيقحتب ماق دق

 .(ماوأل١ ءارشن

 دتملا تاقرس باتك قيقحت « رّرشاع نبا ةمدقم 20

 : ١١ ص . ةفيرش نبال ةبراغملا بدأ يف بيطلا وبأو مامت وبأ 0(
 ؛؛يفاولا» يف يدفصلل هتمجرت رظنا .(ه0 44 ت) حارسلا نباب فورعملا ينيرتتشلا كلملا دبع نب دمحم ركب وبأ (11)

 بادالا 6 هباتك نعو . (؟78:7) .«بيطلا حفنا يرقملاو (1077:1).؛ةلمكتلا» رابألا نباو 2(:
 بابلألا هيبنت رخآلا هباتك قيقحت ةمدقمو ةفيرش نب دمحمل (بيطلا وبأو مامن وبأ) رظنا باتكلاو ءارعشلا رئاخذو
 . بارعألا لئاضف ىلع
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 تاءاطغلاو تاتلقتلا نم ةورفق :قلاتألا 0. ل م

 تاقرس نم ًالقتسم اًباتك ةريخذلا بحاص ينيرتنشلا ماّسب نبال نأ ىوعد نم ةحفص تيوط كلذبو

 ريثأتو يبنتملا يف ماّسب نبا ءارآ ةفرعم يف ديحولا انردصم يه «ةريخذلا» تيقبو هيناعم لكشمو يبنتملا
 . سلدنألا ءارعش يف هرعش

 : ةريخذلا يف يبنتملا رابخأ

 يف هنع درو ام فيئصت لالخ نم ماّسب نبا تاقيلعتو يبنتملا رابخأ تاتش ملن نأ لواحنس
 : «ةريخلا»

 عملأ نأ انه تيأرو» "7 :لاقو ةريخذلا نم ثلاثلا مسقلا يف ةضراع ةمجرت يبنتملل ماّسب نبا مجرت ١

 .رثؤت هنع يتلا هنساحم ضعب ىلإ ةراشإو . ربخلا اهيلإ ىدأ ةدئافل قوس بيطلا يبأ رابخأ نم ريسيب

 عقتو . «ليلقلاب ريثكلا نع ءارتجالاو ريوطتلا فذح نم هتطرش يذلا ضرغلا اذه نع اجراخ ناك نإو

 . سماخلا نرقلا

 ١ لثم ةريخذلا ايانث يف يبنتملا نع ةقرفتم ارابخأ دروأ :

 : مئاشتملا هتيب ىلع قيلعتلا لالخ نم 2140 هلتقم ربخ أ

 اكاله وأ ةاجن وأ ةاذأ ينوكف يقرطاي تئش اأو

 8 هدئاصق ىدحإ ىلع مهارد ةرشعب هل" 7قيرز نبا لصو ربخ ب

 : لثم نيرخآلا نع اهلقن يتلا لوقنلا لالخ نم يبنتملا نع ىرخأ ارابخأ دروأ ذو

 . «رهدلا ةميتي» يف ''''يبلاعثلا نع هلقنام أ

 . «عباوزلاو عباوتلا» يف '" 'ديهش نبا نع هلقن ام ب

 . داقتنالا لئاسم يف '""”فرش نبا نع هلقن ام - ج

 . 155 ص« ١ ج ,." قف « ةريخللا 090

 . 8460ص ء؟ج« ١ق « ةريخللا 00

 َ ١1١١ص 2 ١١ج« 4ق « ةريخللا )09(

 . (17؟١1:1) ةميتيلا رظناو ؛ 0/١ ص 25ج« *ق « ةريخللا فرك

 .7190ص ءلجع ١ق « ةريخذلا قفرغرلا
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 يبطرقلا ليذه نب ىبحي رعشب يبنتملا باجعا نع هثيدح لالخ نم يسلدنألا رعشلاب يبنتملا ةفرعم -4

 نيترم ربخلا دروأ دقف؛ يسلدنألا رعاشلا اذه ىلع ريبكلا رعاشلا ءانثب هلافتحاو ربخلا ةيمهألو

 رعشأ اذه : لاقف نيتيبلا نيذه دشنأ ىتح سلدنألا لهأ رعش نم دشنأ يبنتملا نأ ركذو» "7: لاقف

 .«موقلا

 «يدلج نم ءامصلا ةرخصلا تيباذو اهعلاطم يف يليل بكاوك تجض

 « دحأ رعش نع هاضر ةلق ىلع بيطلا ابأ نأ ىكحو» : لاقف رخآ ناكم يف ربخلا اذه ررك مث

 اذه : بيطلا وبأ لاقف ليذه نبا لوق دشنأ ىتح سلدنألا ءارعش نم ةلمجل دشنأ هنأ هنع ركذ ام هنإف

 , 19 «برغملا لهأ رعشأ

 . يبنتملا رعش نم سلدنألا ءارعش هذخأ ام ةديدع عضاوم يف دروأ 0

 هتيرقبع نع فشكلاو يبنتملا ىلع ءانثلا يف هريغو ماّسب نبال لاوقألا نم ةفئاط ةريخذلا تنمضت 1

 . ةيرعشلا

 . يبنتملا رعش ىلع لخآملا نم ةعومجم ةريخذلا تنمضت امك ا

 : كلذ نمو يبنتملا رعشل ةبراغملاو نييسلدنألا ضعب ةضراعم نع ثدحت ل

 ١ ليوط ربخ يف كلذ نع هزجعو يبنتملا رعش ةضراعم '*”فرش نبا ةلواحم أ

 . اضيأ 5! قيشر نبا ةلواحم ب

 , 9 دادحلا نبا ةضراعم دج

 . 2 نودبع نبا ةضراعم 6

 ,؟١١5صضصع ١1ج ف « ةريخللا 0

 .ةه!هصءع اج« ف , ةريخللا فرفف]

 . 717٠ ١ج . ؟"ق « ةريخللا 02

 . ١3ص ء ١ج ؛ ؛ق « ةريخللا 220(

 .قياسلا ردصملا (")
 .الآ١ص ك؟جب ١ق « ةريعللا 0

 .النةصءاجت ؟ق « ةريعللا 00

10 



 تاماطعلاو: تابلشتلا: نم نورق + .سلذتألا ٠٠٠ تنجب -2 22د 002 تاج دامو هالو عمت ل مالا د

 . "7 يلطسقلا جارد نبا ةضراعم هه

 . "7 يبطرقلا ةفيلخ نب هللا دبع ةضراعم -و

 : هظافلأو يبنتملا رعش يناعم نم سلدنألا ءارعش هذخأ ام

 نم سلدنألا ءارعش هذخأ ام نايبب ينعو يسلدنألا رعشلا يف يبنتملا رعش ريثأت عبتتب ماس نبا متها

 يبنتملا نم ةقرسلاب حيرصتلا نيب ءارعشلا ىلع مكحلا يف هتارابع تفلتخاو . ىنعم وأ اًظفل يبنتملا رعش

 : يتآلا وحنلا ىلع كلذ فينصت نكميو « ىنعملاو ظفللا وأ ىنعملاب رئأتلا نيبو

 : هلوق ركذ « '' !'رامع نب ركب يبأ ةمجرت يف ١-
 ملاظملا يصاون نم يفك نيكمتو دمحم فك مثل الإ وهامو

 : بيطلا يبأ لوق نم بصتغم كلذو

 بهاوملا روهظ يف يروك تبئاف رهاط فك نم ناك يليحر ناك

 (417: حضافلا مادتهالاو حضاولا قرسلا نم -؟

 : هلوق ينيرتنشلا ةراص نب هللا دبع دمحم يبأ ةمجرت يف لاق

 رمقلاو سمشلا ردق عفر هعسو يف دحأ لهو ًالضف اهب مهدزأ ملو

 : بيطلا يبأ لوق وهو حضافلا مادتهالاو حضاولا قرسلا نم «ًالضف اهب مهدزأ ملو» : هلوقو

 عضم الو ءيش هعفري سيلف هعضوم سمشلا لحم قوف ناك ْنَم
 0 هرعش مدتهأ

 اهيف مدتها « ةليوط ةديصق نم هل تايبأ داريإ دعب يرصملا دمحم يبأ ميكحلا ريزولا ةمجرت يف لاق

 . امهيورو امهنزو يف نيتللا يرعملاو بيطلا يبأ يتديصق دمحم وبأ

 ل ر ِ

 . ١٠ص ١ج« ١ق « ةريخللا (9)

 . 70ص 2 ١1ج« :ق « ةريخللا 2(

 .0١718صضص ١1ج« ؟١ق « ةريخللا )١(

 .866ص 1ج« ١ق « ةريخللا ققفز

 , 05”3 ص « ١1ج« 5ق « ةريشللا (5)

 . ؟ااص ء75ج « ١ق « ةريخللا 25
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 : هلوق نوديز نبأ ةمجرت يف لاق

 ادرشم اًميلظ ىسمأ نأ دعي ملف اممصم ربزه ىحضأ هنأ ىأر

 : بيطلا يبأ لوق نم لوقنم اذهو

 لعو الوامزهنم تيضمو دسأاالو اًمزتعم تيتاف

 (4*!: هلوق نم بضتقم 5
 : هلوق نوديز نبا ةمجرت يف لاق

 ملظم ءيضم امهنيب نسحلاف هراهنو هليل فلآت نماي

 : بيطلا يبأ لوق نم بضتقم تيبلا

 عيط يصع امهنبب عمدلاو عدري دلجتلاو قلفي نزحلا

 (457: هظفل لقن 5

 : هلوق ملعملا زيزعلا دبع نب دمحم ديلولا يبأ ريزولا ةمجرت يف لاق

 اليحم بابشلاب يبيش تبضخو ابصلا ىلإ تلحر ةقداص تنكول

 : بيطلا يبأ لوق نم هظفل لقن

 ايكاب بلقلا عجوم يبيش تقرافل ابصلا ىلإ تددر ول اًقولأ تقلخ

 (49 : هلوق نم هذخأ د/

 : هلوق ىلعم نب قاحسإ يبأ ةمجرت يف لاق

 باتري هلعل ثيدحلادوع هتلأسف هب يعانلا جلجلتو

 : بيطلا يبأ لوق نم . . . تيبلا يعانلا جلجلتو : هلوق

 بذكلا ىلإ يلامآب هيف تعزف ربخ ينءاج ىتح ةريزجلا ىوط
 يب قرشي داك ىتح عمدلاب تقرش ًالمأ هقدص يل عدي مل اذإ ىتح

 : عومجملا اذه نم يناثلا مسقلا يف هداشنإ مدقت دق رعش نم لاقف دجلا نبا نسحلا وبأ هذخأو

 .١١؟ص ١١ج . ؟5ق « ةريخللا ()
 . 845 ص . ؟ج ءق . ةريخللا (50)
 . ؟3"7١/ص . ١ج . ”ق . ةريخللا (56)
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 تاءاطعلاو تابلقتلا نم نورق : سلدنألا 252 كدلا# طال ود 4 ء احد تف داما د اد عاج ك دو اداه 2 ل كح جاع داب د و كيتو ماكو وأو

 ناتهب ثيداحألا يف اهاسع تلقو ىنملا ىلإ احيرتسم اهنع تمماصت

 440+ ددغ رضقو هيهذلم نه 1

 : هلوق يليبشإلا نصح نب يلع بيدألا ةمجرت يف لاق

 ىرطت امب كترأ ءارطإ تئش ىتم ةقيلحخو ةقلخ هنم كقوري

 : هنع رصقو بيطلا يبأ بهذم هب بهذ امم اذهو

 بتكأو يلع ىلمت اشأ مل نإ هحدم تعش اذإ روفاك قالخخأو

 (457: بيطلا يبأ ظفلوهو 4

 : هلوق نودبع نب ديجملا دبع دمحم يبأ ريزولا ةمجرت يف لاق

 بوبحم ريغ اًبحم نوكأ يبسح ىوهب ىوه مكنم يغتبأ ال تاهيه

 : بيطلا يبأ ظفل «بوبحم ريغ اًبحم نوكأ يبسح» : هلوق

 بربحم ريغ ابحم نوكأ نأ نم هب ذوعأ ينكلو بيبحلا تنأ
 9:1 ةلوق تلقا

 : هلوق نوديز نبا ةمجرت يف لاق

 فشرتي مل حارلاك هب ملظل مهوت آلإ حارلاب يعلو امو

 : بيطلا يبأ لوق بلق هارأ

 لوزن بييحلا لهأ هب ءامل (ركذت الإ ءاملاب يقرش امو

 :رظنا ؛ ؛هوذح ىذتحا» وأ ؛هلوقب ملأ» وأ 'هلوق ىلإ بهذ» وأ «هلوق ىلإ ريشي» وأ «هلوق ىلإ رظني» ١
 ءا١جعء ا ق)؛(:ل0صءاجعءا ق)؛(155صءاجءا ق) ؛ (70 ص. ١جء١1ق)

 ؛ (1456 ص 21ج 27 ق) ؛ (785ص ء 1 ج ء 7 ق) ؛ (787 ص ١ج . ؟ق) ؛ (55 ص

 ءآجا" ق) ؛(715صء!جء1اق)؛(١٠5صءلجءاق) ؛(:9لصءاجء؟ق)

 . (855 ص

 .(7١5ص ء ١ ج ء37 ق) ؛ 2١96( ص « ؟ ج ١ ق) رظنا «هانعم ىلإ بهذاو« هانعم ىلإ رظني» ١

 . 96ص (٠؛ "جا ؟ق « ةريخللا (549)

 . 1١ص لج قمق+؛؟ 8١ص ٠ اج ١ق « ةريخللا ه٠(
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 ء4556 1547 .الهم الما" ,الا4 الف ص نا ج 23١ ق) رظنأ «هلوق هبشياو (هلوقكا ١1

 ءكا6 صاءل جعل ق) ؛(209 قال كلت” 747ص ا( أ جعل ق)؛(١٠01 قاد

 .(811  ”لفصءلاج 0 ق)؛(م١ الا“

 5 ق)؛(450 4451781 الاله ءادال 157 ءىلا ص 2١ ج ء1 ق) رظنا «هلوق نم١ 4

 .()918صاءا؟جءاق)؛(19١4192159.1صءاج

 . (857 ص 2 7 ج 2" ق) ؛(١054 ص « 7 ج « ؟ ق) رظنا هنيمضت وأ هرعش سيمخت 06

 هرصع ءارعش نع فلؤي وهو ماّنسب نبا نهذ يف ًارضاح ناك يبنتملا رعش نأ حضتي كلذ نمو
 . مهظافلأو مهيناعم سرديو

 ةيطم كلذ نوذختيو ةقرسلاب ءارعشلا ماهتا ىلإ نوردابي نيذلا داقنلا نم نكي مل هنأ اضيأ حضتيو

 يرحتلاو لدعلا نازيمب ةيبدألا تاقرسلا ةلأسم ىلإ رظني ناك لب « مهتاعادبإ راكنإو مهيلع موجهلل

 . قحلا قاقحإو

 : هرعش ىلع ءانثلاو يبنتملاب باجعإلا

 يتلا لوقنلا يف وأ هنع هثيدح ايانث يف كلذ دجنو هرعشو يبنتملاب نيبجعملا نم ماّسب نبا ناك
 : كلذ نمو « نيرخآلا لاوقأ نم اهب دهشتسا

 «يدنكلا هدج قّتع ىلع ىرجو 'يدبلاب قطن رعاش نم بيطلا يبأ رد رد لب :*1) ماسب نبا لاق ١
 : قدص ذإ هلوقب دمألا ىلع ىلوتساو قبسف

 ليلد ىلإ راهنلا جاتحا اذإ 9 ءيش ماهفألا يف حصي سيلو

 (*17: ءالعلا يبأ ريزولا لوقو : رهز نب كلملا دبع نب رهز ءالعلا يبأ ريزولا ةمجرت يف لاقو -"

 هئامسأ نم تمس نآب الإ هتاذب ماسحلا بضعلا َرْئا امو

 اهئامس ىلإ اًببس ذختا نمم بيطلا وبأو « ةيفيسلا سنجب فرصتلا نسح يف حدملا حيلم نم وه
 : هلوقب جرخو ءاش فيك لخد ىتح اهباب عرقو جرعو

 . (97 :") يربكعلا حرشب يبنتملا ناويدو ؛ 73١ ص « ١ج « ؟ق« ةريهشللا (0)
 . حرشب يبتمل ا ؟ق « ةريخللا 2(
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 تاءاطعلاو تابلقتلا نم نورق : سلدنألا 2222-22-2 220222 222 2 د لل م ع ع ع ع

 لصنم اهفيساي كنم اهل ةلود نم هللا عفر دقل
 (*7: هلوق ىلع اًقيلعت دادحلا نبا ةمجرت يف لاقو

 دلخلا ةلقم يف راونألل لضف الف رشعم ُناَهِيَذَأ هيف تهلو نإو

 : هلوق يف بيطلا ابأ عبتي نأ دارأ هلعلو : لاق

 لذعلاو رّذعلا نيب حفسي لظو هفكفكأ يباحيصأ تيب تللظ

 . قطن حاترا نم لك الو قبس ىرج نم لك ام تاهيهو

 : بيطلا يبأ لوق ىلع اًقيلعت '*؛”نوديز نبا ةمجرت يف لاقو -5

 مامجلا لوط همسجب رضأ داوج ينأ هبط يفامو

 هيف مالكلا فرصو فغشو هب فلكو هرعش نم عضاوم يف بيطلا وبأ ىنعملا اذه ررك دقو : لاق

 . فرصتف
 : هلوق امأ : **7نودبع نبا ةمجرت يف لاقو 4

 باقع رّزخ ىلع ترَسك امك ءهاشح وُقُهَي ىجدلاو يب ْتَدَه

 : وهو هانعم نع ءاش امم رثكأ رصقو هارت امك بيطلا يبأ ظفل خسن ذإ باقعلاب اهيلع هالوأ امف

 باقعلا اهيحانج تضفن امك هيبناج كلوح شيجلا زهي
 : ةفرط لوق فرطت امنإ بيطلا ابأ نأ ىلع

 روسنلا فيجلا ىلإ يدرت امك يدْرُت باتكب
 . بارتلا ىلع ضرألا يف هفرط كرتو باقعلا عم ءامسلا يف راط يبنتملا نكلو

 (*17: يماهتلا نسحلا يبأ لوق ىلع اًقلعم لاقو -1

 ممأ نع فكلا فكأو اًمركت اهنساحم نع يفرط فرطأل ينإ

 ملحلا ةعاس الإ هللا رفغتسأ ينعزانت سفن يلو مهأ الو

 : لوقي ثيح هتولخخ نيح يف فعأو هتوهشل كلمأ ناك بيطلا ابأ نكلو نسح تيبلا اذه ىنعمو

 ها
 . 0 )١ يربكعلا حرشب يبنتملا ناويد ؛ 7١ 5 ص 2 15ج« 1 « ةريخللا هه(

 : ه4” ص 2 "جا 4ق « ةريخللا 250
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 دقار وهو اهفيط يف ىوهلا يصعيو رداق وهو اهبوث نع ادي دري

 . ىرتامب ةمسقلا ةعاربو ظفللا نسح نم ىتأو ىركلا نع فع فيك عمست الأ

 وعش لثم هرعش نكي مل نم : لوقي هعمس نم ينثدح 7*2: سطفألا نب رفّظملا ةمجرت يف لاقو ا
 . كلذ نودب ىضري ال تكسيلف يرعملا وأ يبنتملا

 ةردان يبنتملا ناك : يبلاعثلا لوقي ثيح يبنتملاب باجعإلا ىلع لدي (080يباعشلا نم اًصن لقنو ل
 . رعشلا ةعانص يف رهدلا دقع ةطساوو كلفلا

 ترهسو نسلألا هب تلغش دقف يبنتملا امأو *57: يبنتملا يف هلوق يناوريقلا فرش نبا نع لقن امك 4
 . . . نيعألا هراعشأ يف

 . يبنتملاب ديدش باجعإ ىلع لدت هريغ نع اهاور وأ اهعدبأ يتلا صوصنلا هذهو

 : يبننملا رعش ىلع ماسب نبأ طخآم

 لقنو «تاداقتنالا ضعب هرعشل هّجو هنأ الإ بيطلا يبأب ديدشلا ماّسسب نبا باجعإ نم مغرلا ىلع
 نمو « ٌولغلاو ةفسلفلا نع رعشلا داعبإ ىلع مئاقلا يدقنلا هجهنم نم كلذ يف اًقلطنم ىرخأ هريغ نع
 :كلذ

 املق يفسلف ىنعم اذهو 20: هلوقب هرعش ضعب ىلع قّلعو نوبهو نب ليلجلا دبع فسلفت دقتنا 1
 اومدعو «باوصلا جهنم مهنع قاض ثيح ءارعشلا نم نوثدحملا هيلإ عزف امنإو «يبرع هيلع جرع
 هفيس هداجتساو هنارقأ صقن ىلإ نابجلا حارتسا نايذهلا اذه ىلإ اوحارتساف « بارعألا مالك قنور
 نم ةملكب بتاكلا وأ رعاشلا يتأي نأ رثنلاو رعشلا يف بيع هنإ دقنلا لهأ ضعب لاق دقو« هنانسو
 هسبق ءاكذو هسفن ةعس ىلع بيطلا يبأ نم بجعأل ينإو «ءامدقلا ةفسالفلا ظافلأب وأ ءابطألا مالك
 . بابسألا هذهب سرمتلاو بابلا اذه عرق لاطأ هنإف

 . "١4ص . ؟ج . ١ . ةريخللا (00)
 . هال"ص .؟ج ء ؛ق ؛ ةريخللا 2م(
 . ١١7ص . ١ج . ؛ق ؛ ةريخللا (ةو)

 : 58١ ص 2 ١ج .؟ق , ةريخللا 3(
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 تاءاطعلاو تايلقتلا نم نورق َ سلدنألا 0 225 د تامل د ديد د د دو 24225 ه3 تق عدم ماد دع د دات 52

 ريست نأ يغبني اهنأو ةراعتسالا يف هيأر نم عبان اذهو ةبيرغلا هتاهيبشتو يبنتملا تاراعتسا ضعب دقتنا -"

 . كلذ يف برعلا ننس ىلع
 : هلوق ىلع اًقلعم !١١ خامش نب كلملا دبع ةمجرت يف لاق

 ادقع هل لحأ ال يمالك سيكو هدعي يرهد تشع ءالع الولو

 دابع نب بحاصلا رابخأ يف تأرقو ؛مانألا تاكحضم نم مالكلل اًسيك هتراعتساو : ماسي نبا لاق

 : مامت يبأ لوق نم بجعتن انك : لاق

 مالملا ءام ينقست ال

 : بيطلا يبأ لوق يف (نينبلا ءاولح) ب اندنع تبذع ىتح ءام هل هتراعتسا عشبتسنو

 لهج نم تلق ام تلق ينيبسحت الف ابصلا ىلع نينبلا ءاولح تقذ دقو

 : هلوقب دعبلا زيح ىلإ ةراعتسالا يف هجورخب يبنتملا يف لقنلا لهأ حدق دقو

 بليلاو ىغيبلا بولق يف ةرسحو اهقرفم بيطلا برلق يف ةرسم

 : هلوق يفو

 الصن ةولس هتبضخ اذإ ابيش دبكهل تباش دقف بشيألإ
 : هلوقو

 ءاضحرلا اهييبصف اهب تمح امنإو باحصلا كلئان كحي مل

 ىلع ذخأ كلذكو ىمح باحسللو اًبيش دبكللو اًبولق ضيبلاو بليلاو بيطلل عمست امك لعجف
 77+ هلوق يبنتملا

 دلاو هل اهنكر ةلودل دضع ىلع اًجلمد هتيول

 هب متخ تيب يف اميسال غوصلا أطخأف اجلمد هل غوصي نأ دارأ ةلودلا دضع حودمملا ناك امل

 . عمسلا يف عقيام رخآ وهو ةديصقلا

 : هلوقب ةلودلا فيس مأ يبنتملا ءاثر ىلع قّلع ةريخذلا نم رخآ عضوم يفو

 لامجلاب نفكملا هجولا ىلع طونح انقلاخ هللا مالس

 1 85١ ص )0 15ج ١ « ةريخللا 0(

 : 7“1١8( :؟) يقوقربلا حرشب يبنتملا ناويد ؛ ٠ص( ١1ج« "ف , ةريخللا 90
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 يذلا وهو بيطلا ابأ ىرت الآ ءءاسنلاو لافطألا نيبأت ءارعشلا ىلع ةبوعص ءاثرلا دشأ نإ : لاقو

 فصي زوجعلا هذهلو هل ام : اولاقو  قباسلا تيبلا هيلع اوباع دق «يلايللاو مايألا تحخاصأف لاق

 ٠ سرع يف دادح ةراعتسا اهنإ : ليقف ةراعتسا اهنإ : لاقف مهضعب هل بصعتو ؟اهلامج

 . اندعو ام ىلإ عجرنلف اندزل ةلالملا ىلإ يضفت اهنأو ةلاطإلا الولو

 يبأ نع ىكحي اربخخ ءحزق سوق نم يادسح نبا هفصو امب تركذو 2": لاقف يبنتملا ولغ دقتنا

 هعئاصل هجوف «هلمعب رمأ بوث يف نطق هل فدن «بهذم دعبأ ولغلا يف بهذ نإو يبنتملا بيطلا

 هللاو : يبنتملا هل لاقف ًرانيد هيف هنم بلطو هيدي نيب عناصلا لثمف هيلع هفرصو هلقتساف اًمهرد هيف

 . ارانيد هيلع كتيطعأ ام ةكئالملا ةحنجأ ىلع حزق سوقب هتفدن ول

 ("؟!: لاقف كلذ ديجي ال هنأ ىأرو يبنتملا دنع ةهيدبلا رعش دقتنا 6

 . رذعلا نم ةعس يف كلذ يف رعشلا لهأو هيف لزان هرعش نأ الإ ةهيدبلا ريثك بيطلا وبأ ناكو

 ("*!: حيدملا يف يبنتملا لوق ىلع داّبع نبا بحاصلا قيلعت لقن

 ابجاحلا يلع هوُمّسف العو اهلين نع ىرولا بجح ةيتر يف
 هب قئتخا ًالبح اذه نم يبنتملا لتف دقو : بحاصلا لاق

 : يبنتملا نع ماّسب نبا تاسارد يف داقنلا لاوقأ

 اوفصوو ؛«ةريخذلا» باتك يف يبنتملا رعشل ماّسب نبا تاسارد ىلع داقنلاو ءابدألا نم ريثك ىنثأ

 : مهلاوقأ نمو «ةغلابملا نع دعبلاو ةقدلا يرحتو فاصنإلاب هجهنم

 فرعي ماّسِب نبا ةيرعشلا تاراتخملا عماج ناكو 17: ريشالب سيجير يسنرفلا قرشتسملا لاق ١-

 . ايديلقت اًمنصم هفصوب هب دهشتسيو ةقيمع ةفرعم يبنتملا ناويد

 هباتك يف ماّسب نباك ةمالع اًبيدأ دجن امدنع ةقيقحلا يفو 21”: ثموغ هيسرغ ويليمإ قرشتسملا لاق 6

 نم مهأ نيب ةرثكب ددرتي يبنتملا مسا دجن هب تقبس ام ىلإ ريشيو دئاصقلا ىلع قلعي «ةريخذلا»

 اباجعإ رهظت هئارآ ركذو ةلودلا فيس رعاش ىلإ ةراشإلاو هيلإ قبسي مل وحن ىلعو ءارعشلا مهاذتحا

 . ريظنلا عطقنم هب اًقداص

 : ١4:9ص 3 جا ف « ةريخللا 26

 . 7”3ص 2 ١1ج ؟ق « ةريخللا 2

 .١7؟١ص « ١1ج ؟ق « ةريخنلا 26(

 511١ ص ء ين ارن] ةطحترا ن١ 1 يبنتملا بيطلا وبأ» ريشالب 0050

 00 ل اند عا 2690
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 تاءاطعلاو تابلقتلا نم تورق 3 سلدنألا ةممم همم هم مم همم م د م دم همم هس هد هم مم همم م همم همم هفق همم م ممم همم همم

 ىلإ ريشت ًارابخأ قاسو .داقتنالاو باجعإلا نيب عجرت دقف ماسب نبا امأ») 147: ةفيرش نب دمحم لاق ل"

 قلعو ,قيشر نباو فرش نبا ربخك هتضراعم نع ءارعشلا ضعب زجعو (يبنتملا) رعشب ءابدألا باجعإ

 الو قبس ىرجأ نم لك ام تاهيه نكلو : هلوقب ريغصتلا يف بيطلا يبأ ةقيرط عبتي نأ دارأ نم ىلع
 . «ةفسالفلا ظافلأ لامعتسا هيلع باعو هيف دقنلا لهأ حدق نم اًئيش لقن امك قطن لجترا نم لك

 باجعإلاب يصخشلاو يمسرلا نيديعصلا يف يبنتملا ىظح دقلو» 57: نايلع ىفطصم لاق -4
 نم هرثأ ىلع لدأ سيلف يصخشلا بئاجلا امأ يمسرلا بناجلا ىلإ ةراشإلا تفلس دقو ناسحتسالاو

 اهيف عبتت يتلا تايئزجلا ءاوتحا نع هتريخذ تقاض ىتح كلذ يصقت ينيرتنشلا ماّسب نبا ةلواحم

 .« ءانتقاو اًماملإو ةئاعتساو (رظنو (ذخأ بيطلا يبأ يناعم سلدنألا ءارعش

 يف ثدحتي وهو «ةريخذلا» ميظعلا هباتك يف ماسب نبا عم ريصقلا ثحبلا اذه يف انفوط دقف اريخأو

 هماهسإ ىدمو هبولسأو هجهنم ىلع انفرعتو يبنتملا بيطلا يبأ ريبكلا ةيبرعلا رعاش نع ةقرفتم عضاوم
 . يبنتملاب ةقلعتملا تاساردلا يف

 ' بيطلا يبأ نع هركذ ام ىوتسم ىلإ لصي ال مهنع هركذ ام نكل سماخلا نرقلا ءارعش نم

 . "١١ ص , ةيراغملا بدأ يف بيطلا باو امتوبأ» ةئفيرش نب دمحم فل

 ,"١صضص٠ «سلدنأل يف يبدألا دقنلا تارايث» نايلع ىفطصم ("8)

10 



 عجارملاو رداصملا

 : يلع نسحلا وبأ 3 ينيرتتشلا ماسب نبا

 2 ةفاقثلا راد ٠ كووريب « سابع ناسحإ روتكدلا قيقحت 2 ةريزجلا لهأ نساحم يف ةريخذلا

 . ه8

 : دمحم « ةفيرش نبا

 « يمالسإلا برغلا راد : توريب « ىلوألا ةعبطلا « ةبراغملا بدأ يف بيطلا وبأو مامت وبأ

 .ماقمك

 : سيجير « ريشالب

 راد : قشمد « يناليكلا ميهاربإ .د ةمجرت « يبدألا خيراتلا يف ةسارد : يبنتملا بيطلا وبأ

 . ركفلا

 : روصنم وبأ « يبلاعثلا

 ةعبطلا « ديمحلا دبع نيدلا يبحم دمحم قيقحت « رصعلا لهأ نساحم يف رهدلا ةميتي

 .اها6/"1 « ىربكلا ةيراجتلا ةبتكملا : ةرهاقلا «ةيناثلا

 : نيسح فسوي نيسح « شوبرخ
 .م ١985 « ركفلا راد : نامع « ةريخذلا هباتكو ماسي نبا

 : ناوضر دمحم « هيادلا

 . ه١٠4١ « ةلاسرلا ةسسؤم : توريب « ةيناثلا ةعبطلا « سلدنألا يف يبدألا دقنلا خيرات

 : دمحم ىفطصم « يفريسلا

 : توريب « ىلوألا ةعبطلا 2 يرجهلا سماخلا نرقلا لالخ يسلدنألا رثنلا يف ديدجتلا حمالم

 .ه6 « بتكلا ملاع

 : ىليل « بياشلا

 :ولعلا
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 تاءاطعلاو تابلقتلا نسم نورف : سلدنالا داع ال دابا حار عاما ادأل تادف اكاد بد عدد م حد كد دريد ع 2

 : كلملا دبع نب دمحم ركب وبأ ينيرتنشلا

 « ىلوألا ةعبطلا « يفرعلا دعاسم نب ضيعم .د قيقحت « بارعألا لئاضف ىلع بابلألا هيبنت

 .ها١٠١4 « يندملا راد : ةرهاقلا

 : ناسحإ « سايع

 ١ يرجهلا نماثلا نرقلا ىتح يناثلا نرقلا نم رعشلا دقن : برعلا دنع يبدألا دقنلا خيرات

 .ه١9١ « ةلاسرلا ةسسؤمو ةنامألا راد : توريب « ىلوألا ةعبطلا

 : نايلع ىفطصم « ميحرلا دبع

 : توريب « ةيناثلا ةعبطلا . يرجهلا سماخلا نرقلا يف سلدنألا يف يبدألادقنلا تارايت

 .ها1551/ « ةلاسرلا ةسسؤم

 : هيسرغ ويليمأ ء ثموغ

 . فراعملا راد : ةرهاقلا « يكم دمحأ رهاطلا .د ةمجرت « يبنتملاو سلدنألا ءارعش عم

 ١ بيلعلا وبأ « يبنتمل :

 ىفطصم قيقحت « ناويدلا حرش يف نايبتلاب ىمسملا يربكعلا حرشب يبنتملا بيطلا يبأ ناويد

 يبلحلا يبابلا ىفطصم ةعبطم : ةرهاقلا « يبلش ظيفحلا دبعو ىرايبإلا ميهاربإو اقسلا «

 95١"اه.

 : بلطملا دبع دمحم ؛ ىفطصم

 راد : توريب « ىلوألا ةعبطلا « نييرجهلا عباسلاو سداسلا نينرقلا لالخ دقنلا تاهاجتا

 .ه154505 « سلدنألا

 : ماس نبا « يوحنلا

 1 مالا « رشنلل

"56 









 0 ا تا د دادي نرخ 2 مالم رم ل دو ك0 تن ن2 52 614 2 د 2 يع تك امش 2 26 مد حان تك 5 يد 11 قامررب هك اذتع فلز هصتتومم قانا

 5وعور 511؟ءوارع 2ع :

 5006ع5 ها ءزءاتةتاع لعد 8155. 0ع 12 8ز1طاتماطعواتع 113058], ةقتقر 6
 101ةلع, 7.

 ةاوسدعر 81. 12 82ة00 10 :

 091210 عانع لعد رمقمتنةعاتاك ةتهطعور, ةعتك, [دمصوتتمل عع 113002316. 1883-5.

 11مم :

 515103 06 12 انا عءوطتتو ءةمدصم]ة. 84ة0لل, آه طوطاتعأ020, 1851-6.

 11 عطا 77. :

 1من. لع ةععط. ظاطا. زن 345عمؤر 17 (1874).

18 



 تاءاطعلاو تابلقتلا نم نورق : سلدتألا 2-2-2-2 222 م م ع ل م عع ع ع ع

 طولعوعأو 2012172215 ة.:

 ”210هانعدم ءأ ظاكاتنهعأم5 لع خلوتتمم5 متقصان301105 ةعهطعمو زن هلزدسصتتة 005 ةعوطعو 9

 ةازدستهلم5 لع '1ه1علم رب 863020” . 301ةعءاقمعو لع ظدذنلأ05 9 12005
15130210 

 طوسمر 11. 10 7 1تنه13 :

 - 1“ 81 :.ععمصامستسعأام لع ةلستعلد0ل 2 ملص 2ز: عوق” . وصعممزو 3 2. ةءةصعتسعم
 000عءعوب 1904.

 - مق همواقق لعآ 2ءععوتمم لع طنعإت 8[كهمعملب 0 ةقق8ق023, 11م0 ع3ك18 06 00208,
18907 

 - ]يقف 20ماقق لع 2عءعوتمم لع طوع 84هصعمم, 7136 2 12 754ءععد عد هأ هذول 3671,
7 ,136212081305 2010235) .112 ,231328023 

 12ءاوطمر 151. 1122110162 :

 نءوتمعو لع 128 20عام ''(طتقم © هما عاقق “ , (.. 011, 1943.

 12معرمعتسم ل. 1. 5010 :

 ةتعوطتنتسم ء ا!ل1ن5ننةعا1مل, 03116200 , 326265 10 طع 17000855 2711-3, 5.

 1[ طععور ل. ؟ 14. ةعلال :

 8/131111511605 21355 ال هلت هنم1 2005 لع 12 طاط]1هاععو لع 12 لاتصاأقب 8420510, 2

 1[ عمور ل, 350. 5ونق2112 :

 © 01عععامم 0ع "10م5 ةليقصت 2005 مانطأتع2005 مما ©. 011, 22128023,

 10و 2. :

 *“'5لهانعو 0ع 12 7102 ز هوم لع 2. 2. لع 0ة5همو05*. 1820. 0ع خيععط ظلال ز/
 81115عمق, 11 (1898).

 1غنعور 28عءلعم 10 :

 “5710939 ءوعرتلمود لع ل0. لهدع ةخصاممنتم 0050”. [8عن. ةطععط. 8اطا. ال طك معمو. 7111
.(1903) 

 8583596018 آل. :

 - "طملتعع ععمعتتل 0ع 13 اناعئقطتتق ه]زةتت1203'*, آ015ءان2505 121005 ةماع 12 اعدل
 معولعستم ظممتاسم], 5130110, 8

 - “ 1]اععماتعت فملزدتست لو. 1آ15عست5كم 0ع 18عععمعانمم ءآ اه ةظعدول كثعوهلعمن
 ظومد 2013”, 14ءدتم1135 0ع 12 1عدل خعدلعستم ظفوفمم]و, 1. 11, 512080,

 1ءا1لم, 1889.
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 1ةنةامرج ها طف خلزقجدادللم لان 6

52111001 

 8ةعاسعار 1. :

 “135 1ةزتعملقك ةلزدهتةلقم لع ءقعوعأاعم مقتوطتلاه059 : انت ةقمععأام لع 12 كتلك
 21011508” , آ.ةصعانعد ©] ]1 ةاه(ن6ق. 77 (1986)

 0910 ءويئمرتر 8. ما عطقتل عت :

 [داوهتعسم 16100 عد 15 ةمعتتتم 0ع آه ءهداعلمو 0ع حعوطع لعأ ملعممم لع 5[ةلق0ب
 "0235 نهتم ]ناقك"' , (. آل

 شاوي ا

 -  ةروطاوامك هدمدصم]ع5 061 ولعأ1م للك, 845ل80, امقانكخنام 1لكمدصم -ةعوطع لع
 تهاتلاتقب 072

 - “ 010133 لعوعرعل1ام لع آ©وم ل. كل. 0020”. ةتتنقنتم لع وضنل1خ 05 1
.(1969) 3171 

 - ]01833 ة0طعع ةلزقتستق"' . خسهمانقنلم لع ظوتسل1مد 54هلن عا هلعور 5 (1968).

 000 عءعور [موصعاوعم :

 ماس قععم لع نص اتطعم ةمممهمعم د ماطممقعأل لع 18 ةزعسدنفب 8هاعاس عامه ظف.
.(1884) .37 

 12م ءسطماتا عر 11. :

 "0انة امل ةعامعد 3 5119هدانع لع 3ةعز*”*. 18 عوانع 11ةةمهصتوانع, 277111 (1908).

: .18 ,08938238508 

 8لعممقل طتماملعم ظعوتسما. 1. 7. 3

112. : 

 ]م5 طتقق021105 ةلزدصت2005 0ع ست ههاعععأمم”ب 102626 8 1). 0

.1904 ,28238058 ,6006123 

 تتالعم 1مطاعور 1". :

 [آ.عزتعملدق 120115عوق 5302035 06 ؟ةعمو 81ةجانعتأمو نماعماع5 هم ]دك 81106

 طادعتمدقل, 1عدل زل لع لمه 2. لع 0ةيتةم عمو, 3 '1هدطمق, 81ةلقل, آصمنءماف 0ع
,6 - 1885 ,16110 

 وسعر آل

 "11 رمهصمععاو لع ةععابولم رب 1 اناعردختست ةلزؤستفلق" . ةعامق, 1200-01600ب
.78 ,0016005 



 تا 0 ا 0 ا ل 000001بب ا

 رمز منج عدعكأل» هجتف يبايلعإأاجب هابعمءمرنع هزطعتو" '[تك ماهعاتعدل 0هطز ععاتكع هدمه طع ةمادصل ذه
 رحقمإت هاطعتت 70ه11ع5 غمس اطلق 621

 'آطع مدهذد عع ةمدصح اطغ 195 60 اطغ 205 هعرطتقإل 15 311م0 إل اجب ةلتطموأ
 مصاعتمسم01ةنكأ 70115 زن ابو عك لت عمعمأ ةتجاطمتك: 380. 0ع طوصم )ع ظتقأفه 320 2
 1ةلعمعملعج 21021 354. لع طوصماو هلئاتمت 05 (ممامك عا طءءوجادو لع طايعرب 8لكمددعم)» 100كم
 طوعاع هن اطع 195 هعمطتناإل. 1غ اهعلاعك ماطل1050مطتعمل ةععانشمعإل ةلاطماتعط 1غ ل0هعج ط0غ مطاقتم
 ةمزن ةعملمابو ؟:ءدلتسع 2215ا61ع5 ةق م801655018. لكل. 7ءعووعتاتسم 100518062, 7/10 15 16م8
 رام هلئاتممر, طقق مملتصاعل هان. '[طع دانلزت 2ععماط مةقالتم ع ةوعط ةقل ءالعقت 04 ذاك ءطقماعتم 8
 سدقتمازرب همدعععمعل تتط طكلمأمتت ةمل 060 ععومطإل, :هاععوداتسع انتصعات15انعق 10 2 1عللب ةطقعأ

 مماعو (53). كم زغ طقم معمم ذه طخ هلئاتمص نك 12 ععمدتمس لعالم ع قلجتت عل عل رب ىاررمونووو (84)

 ذأ طع عجب طعولمتسع 08 طع 205 هعصضتتكل, 81عهم0عم 210815 هلئا105 015 0ءزرنق 0
 اميعمك, مهطاتوطعل 1ص 1902, زهمهتعاتتةعك 320 ءهداهط]15ءطع5ك طع ؟0هج6-10طع همطملععص
 مطتلم10عاعدل هلتقمدع ةنتل اتم عات1ذانع ةصل ]ان عئقنجت ةنن01ع5 ذه طع 2015 هعصطتكإلا ظانأ (08[ 15

 3201 عا تاما

 (83) 14. 28 طفلا ب 21) ق1. [قق ههمواقق لهأ معموومتدم له طانمإب 14ههعمدر ؟كقزع هلق 8امءعق هد عأ ةنواو 2771, كقعق مهتم "11م. هش
 11هعقسمق, 1897, مههق. 29-10 0

 (84) 71. 215 طفلا0 وب انقل 8." 181 :هءمدامستعمام لم خاوسنعلدل رب قلسدقو عد", 11هددعم سلع ه 10. مص معو (000عوب 1904, مق 25-0.
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 هدا رعد دا كام اد انما ان عمم دا واو ودم هاك يح هاوس ل ورك عادا اما 1للوامروب هز نع فلزقستلق00 ةاان01 68.

 ةمصتع 0005 ةتل-عمل5د هطقمدعاعلئاتعك 01 ةانعط 0عءاتمللتمم ةممعدتعا [هععاطعم جتط طع

 طماع. '!طع طاعتك هيت عنك 00 هما الكم ةصزن هقتع 01 اطغتم ةصق طعن تعمم (طتمتتنال 35/83 8

 اطع متططاع طعتعفم وسع هاطعتم ىبعرع ةتاطعم تممعل هع طسعصصعل (5) آرانعاكل) ةممامعط, طع 1

 2, امم ةمنم طع ظوعانفأقك طاقق 01 23228028 اة35 اتكلم اطغتع هع اطغ اننت0م6 ةقل "6

 ةتصاعل] ه1 عار» طمايعأتل هرنع هز» طنبو انماننمتعك الرهأ اطعم ىطمزطلا» 10 طاطا 2010 ]041 الوك 6

 عوعكمدو مارت دثتنعأ) ههت*ع اانوك |هزععتت ىو اطه] اطمن ءانع# عادع مالعأطع هصصعوت“ اطهالآ داما مع

 46527هرنعمل_ 27:4 اي متعامع» عاقع اطعم طلاق مالعطأ طصانم اهلعت هتضورت النوانلف طع عواطع»ءوأ

 107 06 وكام آعدتصعل ةطمانأا اطع 015م9 معمقن, طوطلم 011 عع اطغتنع انبو هان طتعع

 0335 10 طاتتن مهنتك 01 11 35 7/611 ةق دمرطع طع 60012مءأ165 طءامصعاط عك. 02 2 13162 وأ[ غ0 اطغ

 ل112 عع 1, طاعتم طماتعأالا انعمأز/ 11076 طقم 50 ماك, ؟2عانتع5 ا؟/طنعط همدصما]عامد طع همع

 طاتصلتععل ةصل ؟هراجن ممقتمان5هتمام ءممق1لعتمع طهاط ءم11عءانممك, هانأ 0 ؟طتعط غون ةعع اعمأ
 ممم.

 '"1طع 151 20116ع 01 اطلق 0150017 عدت 0 آه 2 هماع ماسح طع 8:11عانصس ه2 اطع 10هزبول

 معولعسإ 018 طتئامتكت اص ةعانتقاأ 4 (09. كهددع طمصاطم 1و1 مم 2. نولويو 9 83086 ةن

 ةععماتسا 01 الطع هاتعاتستقأومعع5 020672 ؟بطتعاط اطغع 015ءماعضب طقل طععو هلع ةهل ةقاعت

 يمستمتمع 6هاط ءم11عءاتمم5و ةهل م«عمدقمع هع طسصلمعل قل 2017 بم لع هةقلك, طع

 رمعمت مدعم لص طلق ةعاتعاع ةمدحع معدطتع 7هتتعك هم 2 1[ع9ب فلتوستاولم هدعدك ((طغع (هدننو 6

 ل2141 ءهتداعتتاب اع 01128 كع مءعامم رب هدقجتصامد زج لمعاسوك هضم طع ىو ءهلاعمأ كأم هك آه

 ج761ءمعا0م7: 7147112 »هت 100116د147 ]هك ععزتتمو كمتلم ىو]]6: ه تلعومت) :عمقتتعسم طق

 همم اطع مهمعج5 015ع0م7ءنعل ص ملص ممقعأ ل ":1676 هجم ا[ممدع ىععاك هر مهرجعت تاعك انااا

 60017185 70771 جاتك هزك دع كم7 متت تلكم الن 111 عزا اذا هنأت كلمت هع1ع7ك هجتمأ د01 هزت عادل 4

 ختم ماو همر موومرممعريعع (19) ١" [طعوع مهنعفملم نعم ؟ةئاطقتااج' هةنقلمعدعلف طوب نزور (50)

 طتسصمعاك دموع زئعوتك ]هلع ةسل اطمدع وس طع ءمالعءاتمت ه2 طع 85ءم]ةمأ55 ذططص 83

 دوك هةاملمعاتعل طزن 0ةععأو لع آئصقتعو (؟!) متع بوم ممغ 00مم 5016 مدغتطااتمص 10 طع

 فلز دستقلم دطتلتعد هك طع لكم "مرةزعل ىوررم اسم» ]عك عوام زم 8ع لكعل طرب طك مالصتأم ان مطتعأب

 116 ءج7م01عع4 كازودتتملم !ءدنك 1878ع هلكم انكع4 اطقك سعاطمه اص طقع م؟ءاتستمبا هك ام لك

 1مم مرتع هجن ىيطعامصتتمل طومأب هطمتنا ]يرجو وررو وزر مو (82)

 1ع ممعل 10+ طم عمم هدأ اطنق اهنمع 06 ]ئاعتمطتتع ذه 01لع ام 3010 اطغ لقصة عع 0م

 رصقصإت لمعاتسعماك "بقع ةونم7هننعع طمق ممع لتكهممعمت" نه عع اجبو 05 ©20لعتةلوك ماتمتلكر

 1اتدس نطور زن 8كةيتقمم ةدصعطعم م منطاتقط 8 هما هءانمص ه2 هلتيقستولم (عءعاق. ؟طعتتم ذك ةق

 ءلتقمم ذم خمدطأع كقتقعاعتو ةصاعملعل ام "مءمرنز4ع وعم رسم ىايمر لج وطتع استألا ن طوزنمر

 هجن4 ممتع م7هركمطاع ددعاطملب دم اطهغ هدرعع اطع ليرة هباطت ان "همماطتو طمع طععر» نبع عمم
 هيدي د سسسمسكلدل*٠سلل

 0 مععوولتسع ام 2, 0115 ءداتودقلت هال, 6 0 رداتكأ قحم ءمداقتسعل ةععتمل ةهدع طنصقبعل. 0ص, نغم

 كاد ل ا ا دزعدمب ظماعام لعله ظىخ.1آ. 7. (1884).

 مع ]. 181814997 156, ق510/, 8سم تامم ةعمطعو رن علزوستدلمم لعام طاطاتماععم لعله لسصاعب نمل 1912, م. 7.
 (77)]. 118184 7731. ةك]لا, هه. كار م, 7.

 (78) هتان تلأب

 029 ب كا. يدل 84. 128 طفلا رب 81414, امك ءمدادك لعأ 2ةرمومتمم له طبعإل 1/كههعمار همم هدقر '11مموجةكتق لع تهوصقق, 1897, مق.

 60( 8 0 011, " لمع مدمهانعقتامك ةازوستة لمد لع دن هماععولمد", !1هوعصملو هم 2. 1عةصعاوءوم (ه0ءمهر ةثقعقمم2ق, 1904. مهق

 (851) آد اطع ةصمم لع 16 اطق ءواقل موسع طزن ل. 81181814 )34. قلقا, هد. هان مقق, 263 إل 5,
 (1)82. 81811 5 هزي, هلار عقق ال, 608
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 تاءاطعلاو تابلقتلا نم نورق : سلدنألا دال كوب دم و نام رب و نو 20 ا جلل كنج لد تدل اع اوان لاو اك

 لع طع اةعاع ه2 اصمت[ عل عع 02 ةعوطتع ةطمدجبم طزن طع 340ه كطر هن طع كتاعتتق 05ع0 ذم طقق

 ءلتقمم (64). 1ع 15 10110760 طرت هس تصطملانعانمم نط 8000 ع1 عا عقر 10 ةالثت 1عععطل, )أ
 م0150 مانعا ذد طع اًصعانتنأانع 15610 ةق اص اه اناعنفصت ةقمععأ 8ع لكم 72206 ةم م
 16 طع ءلئاتممم 01 طع ةةعمد0 ةسل اطتتل 701 ع5. 0ان111عم 12( مانط]خ 5565 ةولطصع 35
 ةطواتن 1ه5دع ةصل ةلعزدسلم0. ةءععمملتمع ام آتءوناو 1لعملع (25), طعون لو مما اةعلع ةءاوماتلع
 ةععتسوعإل طانغ اطغإت طقانع طوعم مملعتستقعل, ةق تك ةهلكم طع همتهممص هؤ ةكوباعأا (600, سطو طمسوعو
 10850 ةح ء>م1عوواا/ ع ؟عمقتاع مم 0هلللعم 1هطاعد طتسمعالك "فمطمحع هلا 1 طقأنع اهلععم
 ذمغم ةععماتمأ طع ؟32عأ اطقأ طتخ 7؟هرلع اذ ممهتسلو) 011:ععاعل 0 طع ععمعتهل مانطاتع ةتتل س04 هدكإل

 0 اطع هدمعزام: 16 1 طقل تعط 11 ةانعأط 35 1[ ا8ةق مه مغ 01 تعب 15 ؟:ةدلتقع 70111
 طءهءمرصع اعلتماتك, ةصصمإلات مق ةنل اتصتساعالت عاطاع زد طمققإل اطقأه6عق". '!طقصلعو م طق
 امو ا ملعع هغ خعوطتع, 3 1ةصعاتقعع طع طقل اعممصعل متاط ةاسمصعأ 679, ةصل أم طلع زوم هق
 11 طءوتقسصس ةغ طع 8لو0مدقل اراطعقتو اص 5430240, طع 7وهه ةطاع م ةعوتتلتع 6 26655ةقال

 عمماتنتلو 12 0061 1م هةتكإل 001غ طخخ (نهنهلمعم 46 ]05 1127011571105 076565 هدباكاع1165 )1 4
 81طانماععو !لهعتمدمأ لع زباممفتم (53) نم هبورلع لمعم حمأ مهاتطداع عععقناز 16 خلزدست 0
 [رئاعتوتناع 2290 زد مءامنتم» غم طع معمقممك ؟ننطنقطعل زن 5وو علعو ةسل طوطأو 611 70

 ه6 عما 101 3 1ك مق 0156017عنعل ؟عععدخاال, عما ماد عط 1غ طقم طاقطلإل طهعد مم
 مزن 31ةصجفمةقعو لع تنسو ("!)

 آدانكتمو اطلق 135غ نان 32162 01 طع هعمطتتتت ة0هاجع ةأعمت عوضا ضلك 01 ةهلزدستملم اعاناك ع
 16 طع م20, اتلعع اطع 015عماعرؤن 01 مم1ع اًطقتت 2 طاتقلتعل مقصات5ءالمأك 2غ ملطمدقعتل 0ع 12

 516116 (00أ 1518 ماتم (0ةقاصعالا) 3101010 1884.

 معءعمرضللمع 10 ل. 815عنو هس 11. 5 (2)/ ةمرصع نيو طاتصلتعل هان عق, طماط
 متقطتع ةصل فلزدست 200, 20 31163039 3مم631ع0 دهدنع زئعدتك ءققآتعم 2غ 84عومضعق طاتغ 0217
 "هع 1عورذمتع طوماععأ" همدتآل طغ دو مل (73) طع موز بونع 1056 طععوتتوع "46# مالك
 ربت مىدع 16م1 مم طععرت مالى 60 م1171 7ه7 ط7 61115, 2707215 0710 200]مك 0017670 111/1

010 000011117171010 

 30غ زئعوتتذ 12161 دندم6 م3معم5 ةتتل طوملكد هال معدطتع ةنل ةلزدقستت06 3ممعدغع0 3غ
 ةماسمدقعأل ؟بطتعط طقل طععد "عوج عرويا]رب اععمأ هم عآهعع4 هرثع طرت هزثع اج ]11116 ىه عامك ال1021“ ©
 رسم 07: 11001 هججمأ لقى عمانع" عمل اطاطعت 1115 1007 هتت0 هجصأطتعا م0216 ال7:02716ه1]1 مده06 1
 ماهعاع» رسءرتع لعردمإ 1ك عم" . '1طغزت دنقعل ام طعامضع م 2 500]عوع]167 هك ىبوق 22206 ككعقت ا8طعص

 (ةمه) 1. 610111111 1011.15, ]معز ءهولقك :60ه6150قمق 3328035 لع بوعدك رصمستل:تنامع ءتداعمامع ةد ]وق 8ئطاتماعءوك 2[ةووصقأ, 1آ68] ل
 لمو 2. لع 0ةو مص عمو, 3 (هدممق, 84ةفصلب !ضصوعمأق لع 14. 16آ1, 1886-1885, ا. آ, مده. 17: "سد مصنعطقم هعقمذه265 طق ةانناتلو 1ةاعقق
 و مولقطرومع, مامعوملماوع ءداعع مقمععدا عمتك طق ةءعصاتعملم هآ :ةداتلم لع ةهلوبصمع همدعءعدامو هدعاجممر زله ممن لع[مءام 06] ةانام# 0
 ممم ةجوطتعرومكر قينع ةطابصلقم متانفام..."("1 طقلع مءامعاقاعل 1ءالععق هل همئلك زد طءةعاعأك ممقسإب انصققن ]1 طفجق ةرعماقتمفل اطغ

 معومتسم ه2 ةهدمق لهتاع همهععرحام, ةئاطقو اطعوتوأط اطغ ةيناطمواو عدلا هر اطغمنعط ةعوطتعسمك, اطقأ ةةووتصاور' ةطهجسل..."),
 (65) هد, هلا, مقع. 711
 (66) هرم. كأن, مققي. 0

 )67 0.4 0 طرق ك5, معوطاواوف تدوصماءو لعا هلولم 210, ة(ةللضلر, ]مماننناو طقومةسممعقاو لع ءاتاطنمقم 2
 38م5. 195-65.

 )6 0 ةاوسشعأا 1'ءألور, 1589.
 (69) 05. ىلا 7285111110 15010110 [012, ةقا. كا, مةقق١ 1419-0

 ةصقت .10/١ )70(
 01) "مق ؟معزن موصص]ءاع هيلع. 1( طقم طغعد ضمقتكأمل ذه زاك طقمتع مك هعتمأءع نر ام مما", هن, هلأ د 1925.

 (072) 1, 21138149 14. 581101187, ©هاءععلمسس لع (عدملمق ةلزهتضته00ق مانطات قلمك ممع 2. ]آب ةقعقعمتق, 1888. م. 11.
 (73) 1ع. لاير 2018 2

 (74) 10م. هلا
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 1 2 2 عر كام تدرب كاز م ب داع دايم اكواب هعداوإع هاو كاع أ أو كرف 2م هاو م دم كد ها ع درع نا عام عدم مداد اوامر هأ اطع فلزةنتلق00 516

 011 15 طزن 2قنن اطق 1205[ 2160 ماتأ 01 اطموع ةععم ة60وتنع, آه 1876 طع مانط]1 نعد 571510116 6
 امو هسم»مو لع مورو رب [رزمبم 53), [طتم ءةلئانمو ]دعاك ةعلعساتكع ةعءاتتقعإ (جطنعط

 ءهمرصتمسمال 2غ اطع انت>6) ةمل طلح انة م١ (54) زو 5دأ1 ه2 متكاملععو انلعع لمع ةععوتكمك

 (هتتمعا, ةمقأر ك ظلها ءاع) 01 ت11 5 05

 م طع 0هءعوقأمم 01 طلق ةلصتموتهم ام طع 0[1هزنه] ةعدلعمتإل هذ 2915 1آ2ةءعصتطء“ 1878,
 5381علسو عاعو طلق ]1ومسوم (5موععط) ؟طعتع طع لعمتم هتكط ددنعاط ةكمععأم 01 اطع فلز ةصنقك
 آمون ع ةك اطع هدتولت 01 (ط65ع عاق (56), لع هعماعمعع ه2 طع هاطعن خلزوستمو 079 همم
 طع لعرب ع[ ممرسعمغ 1011060 طزن طع ةلزدستمل0 ىنتلتعك انم غ0 طن انمع 069). رح وانعوع (طقمان قط
 اطع ل17 عرعاتا ةقمععأم 04 اطلق آئاععةندتع 0مهقا1 باعد اطع [دللع 02 طلخ ه1. 8ع 00ءانصت عاق
 طق مرتع ياتط طع اتهموا 01 3 816غ دانت هان 01 [ع1عزعت0عق ام 368ء1ه1 طق 5ءط1 ماك ةئتل طع
 انوصوعنطءد دمدمع م32 عتق انلععو همع مسد قال710710 لع آه 1ءامعأم# ١ عت ءاعام ةكمات المل
 طرب 8كم عءءطم لع ختعووتم 59) وع وطعم مدد طقسامتو كم 4لعزدس جم, ]5ع ةقامطاتمطعو 5هدمع
 1ماعر عواتمع مدع هل ]عال ودود 6طعاجءععم اطع قلزدستتد00 آما عئوطنتع قتل ةودطع 1010 ةم1ع اعاءاق الكم
 اطع 1عععممل 05 مددعءا]م 47ءومجم104 01 569131 م0ءطل5 1/11عط 12 5مةنتتكل 615
 ءمرططاتصقأل م55. 15 آ015ءانئ50 ء205 ادم ازغط 50206 6قعأ 201م5 ةطمانا اطع 8100115ط | ة6
 ذك هع ةمعمل12, 53علقم مادطا1تةطعدو طلق 1016م ععدعتتل لع 123 آر عئقطتتت ةلزقت 200, 2 هول
 "امتمورع" (60 ومسمع 5 رقصات 5ع ماك ادااط اطعام 015هتماتممك ةنلر آل

 1مكاممععق, قم ءعاموعأ 01 اطعام همصاعمأ. حلفا 0023 طلق آ[هلع»ع 15 3 5ءونعمأ 80 11

 ؟عاعمعدمع ا00هأع 10: 211 اطموع ءدعقععل اص اطغ ةنن0إب ه1 اطلق جمع ه1 ]را عمطتتع. طاصقلازل, ةقل

 ةقك 2 562000 3مء201 2 ع1مدذةنإن طبااط فلزدستمل0 هنن 116 1 0اجلال 770205 15

 5331علته مادطاتعطعج ب0 معو اعداهن اطع [عوعدنفم لع اه قيامه لع ماهتمرب (61) عبو ع
 4كاة ممتع كلما طدببم لع 2مرتعط (52) ميزو اوم( مدام طصاتمس 535 هم ]صامد عانمم (0 16. 0ع طوصم
 رب طسقتماو ةلئاتمو هل (ممامك لع] طوعوتتمم لع ظربمر 8امرعمبب (53) ىموتمتستمو هزل 5
 اطقأ طه0 31583207 6ععم ماتأ 1م ةتل ص ةتماطعم 06 طك ةقاتعاعو اح 1عدادأم 0111م. آه اطخق
 1سامملص عمم طع ةطماتتو طلق 1710 همدععتتت ةطماتغ اطلع تنهزن اطعدع ةلئزدنس1200 اعرءاق ةطماتلل ع

 اهةهقاأ اعنونعل, مصععمد اطقأ طع 9/30 ؟كوأ 0م 5

 انادتتمع اطع 135غ نانقتاعت هآ طع 195 هعدطتمإل 0انتللعم 180165 3150 ؟/هدلعك اص اطنق 5610

 آلك طعزنعر1005ك 1م0115ءةق ةنع اطع >>مقزأ ءءاعممألع همتمانك ذه الطع قةلزدستملم آرئاعءوطتكع, 201

 طقتجتسع 6ءعد ةاتعمةمدعل زعم 0نتللعد 120165 81765 ةط 20عوانالل 01 ة0دنع 121616وانل ع 10د م

 طنم م010هعددنع ام اطع ةمكأ ؟؟ه]سصتعر ائلكع اطع نتقمم]ةاتمع ةقمععأ 01 اطلق آئئاعتةطنتعر 115 هت علت

 (53) 1 ءولوام ؟اندامدتعسب 2011 (1876), مقهت. 33 )5
 4( 0 0 84.11, لل مد مملننسق له خذ. 64110135 215 17012/1715, 11ةكامءنو لع 1ع ةوطورفف لق 2ةمو و /كومق. مدلل.

: ,16008 
 (59) ل١. 0 خللا 85 101 5 7 هلا, مدهق, 53-51) ممم لمع ه مردقع مطاع اندغ هك دحعط ؟ههصع عقلتم ع

 56 6 ادمنعطأ اطعمح 6 طع لئممعاعل 10 طف ءمومدصمد مفمد]ف ةععتسم اطهأ هدلزن ءءماقعف هنآ طع ةطاع 16 نملععفامسل ةعوطتع (كتع ءانعقمب
 ط7

 (57) هج, هلأ مر 8
 (58) نهيب تكأ., مقهك, 11-10. (طقأ دنع طقم ؟10]إ' نقع ص اطتق ةقاتعاعم

 59( 32 ءاابر طلقت, 16-17. ,١710 طماشه 7.

 (60) 116 هلاك ذا "1مل عرج" طععمتبوع طع همدفز ل عمك اطقت "ذغ لمعمم" لعععدم زم طق ءةلاعل (تقاهاههانع", هج. هتا.ب م.
 (61) 1[ءاتوام 1ةتومعسم ةسعسءمصمب ا. أ, م19, 2

 (62) ةكنصلم 1!دعانقلم, 88, 1
 (63) مدهجد. 1-17
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 تاءاسطعلاو تابلقتلا نم نورق : سلدنألا د27 تدم داو جو ج26: ماج رح طال اذ احا تاو دود لتادل 2 كانا ب نتا ممكن 7ك ياك د نت

 مدته عقم ذه اطلق 016 اطقغ طقف هكاعد طععم ؟ءزربعقاعل ةمم مصتصعا اعل نري (45): "1ع ئرووم
 رصام هلآفطنملع 1116 ىزانمإت هزت 116 هتك هددارب راجمتاع طءوت 71655 هالغ هز اجع طوخ عزو مز:0ليي عزام
 هك 1116056 كمإتك...1]015 10 671167" اله1/2101001 كعادتك, ع+ 5ووتاف كا, لططالل71ع 17:62: ه115 11516 ىك0ال7 عد
 0 رهط 1لعوك...116)> متع 10 00 710 7101 1:27: 0ع 1816 7101 0ممز5 هز“ ا]جع مازولا 0
 1.1167 هطابت ع طزن معدتك مز ه طوقآع ا[منماطأعلعع ترك طع ةجمطأع اهواندعع. 11115 طلاع ه7 كر
 ة[ ردع ءر 116 1710165 0] 3موتتتما» طلاع هطلت ع اناء هجم تاهمدأ نأ علنا منا 0/67 عجعون 6ك
 10 16 /ق51 ىعزناعرو 10 ارزعزل ززرمررب (46)"  ظوئمطومعتب ©ةللعيوس ةلكم دهلععم هج طقععز 0111107

 اطغمنعأ اطع طتقاتموب 02 اطع 015عمالعج' 06 اطلق ازنمع 02 آئاعرقنتتع 10 عم 00 0 لعدت ؟بتاط

 هلو. ثىك دع هك طع 15 همدمععتمعل, مطعم اطغ 3840هعمط ذه ثعدعمم ةضل ©دماتلله 105غ
 همخصساس هتعوتت مم ؟بانط طعام 111055 اص ؟ةلعصعأو ةقل (02ةصهلم, طعون دامماعل م 105دع اطعتع
 اهصعاتق عع طلبك, 15 010“ 1م ؟عدقضم اطعتع 1لعماتطا, اطعزن 780010 ماعاع نم غ2ل0ئ3هدك, 5
 ةقل 505165 هل اطعإن 706 طعس دم معدطتع ءطقعةعاعت5 50 اطقغ طعون هناا طع ذصتصستعاتوتطاع
 6 اطعزع 0طيتماأتممس معاوططماب5#. 286 اطعط عمعك هذ 10 طغعشأتمال 5هرجع 02 اطغ اعاجاك اطقأ طع
 اصمم و, الع اطع هدغ طع ءوللك ظ] ج02: ععجم 2ع 4 ءبومزم, ؟؟بطتعا طقاتكأ م0طقط]زن مم عوومدل 0
 طع همرلع اطصمتبال هك 3انامتأ0 46 اه ”ءامعام»» ر) لع ءعاعلم هدوانمأ 47) هس ممأ 0 12517

 اطع ممعردم 0ع ل0دع, اطع 1151071 06 4كل]هج1070 ]اد ع)0 01 ضاي-طمتت7:عارار اطع 5101165 01 1
 4144ج (ىزع), طع هطغ 015 اله 11:04 (نم7 لمجمع ةطل اطقغ 05 1ص ءفايفممه 0ع 41041071, ةك 7ءال 5

 هاطعع اهنمع 04 طقوام عدل, [عمدوماع 0, ةعاعداتكتع اعاءاك

 اطعم همصاتتطات 00125 01 1655 122 م01اق206 ةتع 5056 22306 إل ءعموتنم اتلعع طاستلتم 6
 [.ةقدومأع 4لعوصتقمو لطم لعلتعةنعل دمدصع مقعد عتقمطم ام طع قلزدستم 450 زو "طعامام 116-
 8ل1ممو] 49 ١" كورجع (مرعام ذم فلزدستم (موععامولإل اطع ةعدغ 13076 «هدم] عاق ه؟ اطغ عموم 8
 سيحل معمم مانطاتقطعا زب لموع 810عرم 1لزعام. عومعاوعو عصقملعت ال 030222162 مانط-

 115مل ةهردع اعاءاك آس طخ 14:4 ءزدن عد لع (نمكا ١)50( ةصل تس هدع هؤ طتخ ةمانعاعو 319 طع جي

 اهتطاباعد طحقضتوت 012 اطغ فملزدسس1 200 70هعلعك 1م اطع 38400مأط (طقأ ؟عاتقتمسعل ذه 5مقتم 31167 طع
 ءعماتاوتمم . ؟1ععماع 1 عمقتب مانطاتمطع0ل "طمواك هزك >ءءقمعد زب دططتعا 3م1]07115, طهأ176 0014
 م4مجهطأع 05 176ا] هع 126أ» تم77 عدجم)1071718 0107001215, 1676 1710157 ]1117101 عأرب 171771110

 ع2

 1ع1ءقعمعع طئاتكأ 2150 طع رئ80ع 10 لاتقتكلو 5337018, 350 ةاقتاق 1701عنن م 2[ 00

 اطع ددصع انصع مهدت ماتم ع اطغ ةان0) 01 اطعدع اعءاك 2غ اطع ع0 01 اطغع 19اط هءتاتنتإل. 15

 (45) ]..2, 242191810, "181 مهمععطو لع ةعوروام إن 18 اناعيمضتو ةازدصتقلقم", قعاففر 01160ه-81وهدت0, ©عهللمو, 1978, م. 22:
 28102111118, "آمع 1ء9إلوهلهك ةازوستتنقلقوق 6 عمك ةعاع؟ رقم1 ع انو ةكوعمأم لع 18 تناطتعو مممكهدعو", ].عصونعم ءأ اتالعتهأان ا عق. 77

 (1986). م. 66 لذ. نذل 115 1018 701/115, "81 1ها6م165 !!6نةئ10...", مقوك. 189-190
 0465 28511 1 041118011, هرج. هنا. مفعم. 7

 (47) الع, 8عم, 245 لع 1و 00 40). 6 "ويلف هن", مانت 111, يي 114: 1011112188011, 77, 5مههنفط ان ةسنكءعطمف ان !طن ع
 دليم لعع تملأ لمع ةلومضصلعم اند [[0قعوقر لدن همنا 8وهمر, 1965, مههق. 301-298 إل 3 ءالونوه لق 0. 10534 ةلا1 انا
 5يردقمتم لع هلق عامه... اهلهم لم ءانمدر ةقانلتم انه واتتكانعم ال مماقكر 1 لمعامعمأ زمعلتافر 091606. 1987. آا ذه تنعمانق انهأ اطنع (6زكأ

 تاطمتإ]ل طقم طعمصد موه عل زن دءطقملع (هي, كار م. 358) (00.
 (45) 1/1. 1/1 هللا طل خلجلتك 1011 01101018, "21هأه 3018, مل "ص1

 (49) 0عومدللمب 2
 50( 0 مد الس لعله !ءهدهسم ةعوطتعوب 8لدلعل, 1972, حمو. 48. [عسدطأعم ةد اه لم 8.0. مكلاتذ0, مهم عان عم ةعمطع 118080. 1583.

81 
 1 0 0 50051505 0016 6 5 1ةودممق لقفدانفم لع 1 ءدماناوزمد 0ع2مءاملق ممع 8ءانمع 111", 1 عوامام لع ظمدعسمم لل

 (1871), م 1041-109 عقوق. 363-56
 (0652) 7. 7101لذلل. 12828, لع قةععط. 8لطل 00 11 (1874). مدع. 151. نأ, طون 1. ةفخا/ ظ1)!1خغ4 (ط015ءانطتم, م. 11) ةسل طال

 11 4ل]آ2 ما 185 121 011018 ("21هأه", م. 481.
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 1!نامروب 0غ اق فلز ةسانهلو قال 6

 69 ممعومعك ه2 طتق لتمععأ دانممم:1 اطقغ طع طتسوعاك ةمم1ةعاماعل 033)/ نع ةمعمادل]9' طزن طق
 ءلتاتمل ه1 دمرمع اعماق ةنل ادعيطعمام. '!طغ ةممعصلتع م طع كمان 34) 1معاسلعو طع
 طمعممو لع 105ع ت1 طومتمتعم 20م1 لنمع ام اطغ 55 ءهللعل مقصتسعرتما 8 هغ اطع 20مهل

 آياطوقتوب ذم 3130م0 (ععد 247, 6ع033)101), طع طلوعسسم لع 12 آردق زن 74ه هنت عل
 667 حمل طع ةلمسدلتق لع هلقطومسد (مدهتكع) ه1 ةصمقطتأ 8[كهطقسسمل 3797 0دربقس عمو ةلكو
 ممطاتمطعل و تدوصعمغ 02 2ععمصافستءمام لعا معي قلئتدعسلمع 05) عمر طنم طوملع صانع
 طعمسفنرمتمو ءكعسصعتاعلعع لع ءيععافتسو ةعقطتعوب 84030, 1861, ةهل ةعصماطع# آةعامعلا
 كئمس ططلاقعاتت5م 06 13 آان اطقأ 280 206 3مم635ع0 ذص 1ط1ءاطتم:5 "هصعضسلت عع", اطلع 50 قللعل
 ةتدمتنم لع ]135 !سققم لعا حصم مانط]تعطعل اص 84ءعدنمما 115010 8مم 69) وم 1( طقف طعود
 متعماتممعل طععرع. ةمقم ؟7ةلعرو (40) وئئتطساعد 16 0ةيتقصعمد اطع 1وامدته عا يددسنم عا
 لكتو تعا زادنتعتم دءعسسص اقع جلعروعك رج مممععادم لعا طمصتملم خالعمعوس (112ئا1010, 1867) ةصل
 طع بعد انتقصوعتت [عو دمهرنع 159 انمعك, طادغ طقم ططاتقأ 12051 م1063617 5ع طع ةعاتعاع إل
 يامملعإل اطقغ طقك ةلععملإ) طءععو معمم دعل, 6ءعوسمع اطلق انأغلغ 00ه22عقممضتل5 1م هدع 01 اطغع
 طقماعتم» 04 طلوعسوم 0ع آه آدم (27: وأمره 0ع] ظكمدصختم لعأا 33 نعال لاتقعتم). "0

 تمكمستمطعل ؟هداعد ص 200مءاوأخمم أخ طلق 63ع20 5ءيموكم 8واعطة قع (0310ع2م02 550010
 ؟1طقلا) ههعدلمطصعل. مع 02 طعس 15 105[1عو لع طئاععوطتتنق ناز 83 (41)' طع هاطعت
 115(ممنو لع 1وو رهموهتوعمو 42 معمعورلتمع ام 31ةمعوسمتعو 0ع مع ١)43( طعرع دمع ةلكو
 "ةمردع 8165 01 معذم231 م2مءاتك ه1 اطتخ ةماطمت“ هغ طع ارا طوةنجن ه0 طع معولعتإل 08 28151015,

 ؟7ةتاتقع 101 ةملإل 01 طتع 0ءات 6ءا5 10 اقلعع م0اتعع 01 اطغتط"

 826510ع 025:ةق عمك 220 ]01260 م طتصم إن 5اغم28 560205 01 13ةمئلكطتم ةصمعقتكق
 ظكاعطةصعم 0310ءممس (1867-1799). 815 همها 6005 10 طع 50009 01 اطع فلا ةلتق0
 آ1161ة016 15 622500160 5: طلح ط15تتعوم 14106 داق ةرععاتسو 0ع آه ءقاعلطو 0ع 2285
 ع1 ةاعمعم 0ع 3لولسأل 64 جموع تمم طئم 1ءانعتك ةمل تمهكمتعطعل م:هزوءاك. 1طعتع 5

 (33) 11ظلاا 01 هر. كار "201086", ١ 1, مقع. [1.
 (34) 11052701 هجب كك, ا, 11 , مقؤم 422 3 248, همام 3 (. آ11, م. 395 هدد اطع مقا ظموانكط علئاتنههل).

 (35) 1غ طقق هادو اعمق رممطاتقطمل طرب 1210/110015[1 540117, 11 2وعرونق 3ع هده: !؟اآذعط لع 1[1ةدلعتتلا لعي 811جم لعع 113 همقطتطان هاطعأع
 آمعامدتو, 0عمصتةلتهدكهتكلا لع اتصتن ىولامأ 8ع انس لع الدنا يوااقأ تتعب 1883 إ/ ممع 14. 501131117. "الطمع لقك ةلاكمة هنت 6

 طومددم لع 10مدع" , هيد مسمءانع 1هرسعطسسععسب 21 (1901), مقعق. 315-17
 (36) 1( زك مم دمعمرمماعاع ءلتاتمم (طع طئهامودع ةسل اطغ ][115(همنقك لع ؟عرتس زن ةمطاساسمتناقاتط) هغ طع دك. آ1وع1 7501 هع طع ظرتكاتط
 ةكسعنس, 2155 مانطاتداطعل طرب آمعل 3اقمأءزل (1سيسقل هز طع قكأةانع 5هععأإلا 6-3 (1872-1867). 2عع0م«لتصع ام 506 30 6ك160 تهزحأ65
 عطتعل هور مدطعدأاعل هد طزب (ةزلوصعمو هك ةدمالعلتو زملتعماعت (ازدهانعتمي م, 11). وك قة /ةدعرتتسم 8مم انعم مكعمةمنمو 8
 ءمصتص]مأم ءلئاتمس هم اطبق طدقصاتك كتمأ, (هععاطعب هتنط هندوطعع 8162 هع طع 000 ("ال08 ةمعماأطتة ءأمص 8 13 لقاقمعأ هم 06 105 ممكك.
 د ممر د عمم", [[هصعمملو هل ممم1معمع اسك ظنطأم. ]1. ماس ةتمم مرصعصتءمور 5 (89-88-1987), الهلا. له !84انعمتقب م. 1434,

 0852م
 (37) 1( همهععممسلك 10 مديعك 30-16 لعأ دمك. 1880-8 ةغ انطعوموب هل ظععممضمأ, 1( طقق ةلكو طععد منطاتقطعل طزب 14. 1, 1آآ58
 (ةئاصتد عواععتءطغم لعن ملم لهصتع لمع 18ودءدمءطممع دب 8كنمعطعس, 84نهتعط, 1860, مدعو 253-201) ؛هوعنطعع ستاط طع ةلطتناطو لو

 قععاتو ةسل 3 8همونق مزلتعملم منك ءمءمعلتق ممر ]و زداععءععقإود لف (هلوع 1ك معم1ءاقع (2هعرد طعووتمع ؟هع اطعم معيعكبا ه6 عمك
 ه4 هلل اطعم طءومطعأو). ن5, "طآسلنمعم", مدس. آأآ]1. مقهق. 140-139: 2. 1000171 شل نال "1 تزكأ 6 1 مقهقق. 756-776: 8. 1115181
 0 ةلضلت 020, "09810 عدعتمم لءا 10506 ءمرصصا ءودعماقتأه لع ملتععد ةعوطعوم لعام ظهدل 8زطاتماععق لع] 8فءمتمل", خل 0هصاعتكتب ]1
 (1981). موق. 47-44 هما 10. 128 82فلضفب "اله متقداتكءلأام هقككقألا0 ط8( ةنفطع ان ةازةصنقلم: معمطاعرصقف اتهعانتءان عمق,

 0 زل 1اهمامعزءمك لع ]3ع نةلابععامدع5 ممودءدن", ةعاعق لع اه ممصتعمع اهطاع دمصلع لن ©.[.ظاأآ "انه عت 1956 18

 (38) 3ك. 5254 لع 18 8 .84.[2., ميطانقطعل طإن 2101, 2 ءعرانع 1135 مقهتوانع. 67 (1929). 409-61
 0 1. 7. مهق5. 303, 309 9 7. 0 5 هد

 (40) آه همام ], عفن 254, 017 1115 1 فلا5آ4 110137 017 ىل, 7, 021 5011401, 8هعوتم رن هتكع لع 1ه5 ةعقطعو د 1كفصدتف ال 51كلذوب
 ةكولعلر [انممتمم, 1988 (34ةفعنل, 1867-71

 (41) 3. 85188811182, هاش 1011, طلوكنعدم 161ل6ه هد 15 ةمعطنتق لع ]ه فلعلمو لع ةعوطع لما ةلعمقم لع ةكوفطنل, "0طعوم
 تميس! ءامم" (. 11, 8.ة.آظ. 84ةلمل, 1965, حقق,

 (42) اآمالعع 5هدم آك, 01لعىمد هه 1315 لدصانمعإل 1840 13 11118 77011 017 230145 211 045711110. 151 5هاناقتنم ل قال 162020, أم
 11. مدعك 269. 2 114012414171835 118 0118317, همام كأن مقعم

 (43) ةقهأ هكتار 457-458
 (44ر 5ةرمممقمم اممعععمم عمدفممار 3آنعأس ةيصعمب هانصتق. 46 زب 47, مقعذ. 369 رن 373, 17 زب 19 لم مموتعمطوم لع 1848, 2م 0طدوق

 (هيسصاعاهمر (. 11, جم 303-11
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 تاءاطعلاو تاسبلقتلا نم نورق : سلدنألا 2-2-2-2 2 2 ا سل ل مل ل م ل سل ع ل هع مع عم

 رسوم 011260 10 الكع 11115 226 هزك ارا1عت هطلت ع, نك 186آ] هك هتام])ىأ71ه 507716 11147115 صاأك,
 طمعا 246 ةلافكانلب 17156111718 501116 0877161115, 4710 501:16 7ج0عء1ز1ك طرب ]10110726 2!1ط 24071,
 رابطاً ستر 11 لعد ءتءارجنامت» هرك طع 1!”1همدلك" 1' هلمتمع 2 011 طإن آ.هدتك ا7أ1ةقل01 3ك اك ةاقعاتمم
 ممامأ (1]0(815ع 06ع5 ةتقطعو تأ لعذ طمدجع5 0'طومدعمع), اطع ةقاتعاع داتم35565 طع ةاهاطتك 01

161717 

 آه 1853 طع مايطاتقطعو اهب "1 :هنملمد 0ع اءوذمامعام» مسيمانابومتاه (25)" زج طع
 3قعسمتمل 81لوؤغممنعم ظومدمسما: آعزنعد لع 8[ورمو (2© نول 8رعحبتومام كدصصت طؤن 15و 8. ©ةطزع
 (كرتسقف لع 1ه5 مممعتمةلعك مقصلدستعمامو زن لممعلدهصتعمامذ 0ع 19 آمون ون ©نصصم 07. طم
 ءلئاتمو 01 (طعدع اعاباك 15 3ةععماطتمةماع0 إن هماعد اطقأ ةتع 5ةهردعاتتم ع5 ءةمتتعطع0ل جزا
 [ع[منممععدذ 1م هأطعع ملزدست2ل0 اعءاك. مطععمءلتمع غ0 اطع م010عاتع طع تهطقات]ا عم ىانعط 701عه
 ةق 81 ةسعمومفستعمام 061 لعمل تعطقلم 2280 جمل خا طتصلتلوع لع كمسقم زن طعيعوتمم 029 و
 ندمصمادنلمو إل ادع '1علطعطتا محن مطان 34053 5310 طعص 13136 طعم 4ل-عومتس 31-طعم3لتم

 ةصماطعت هع ذك طاطنم لع] ىويممب/مجبمت 030) نول ءومعمتمتلوب اطع همع طع ءولتق آرقق لوعع سقف
 لع]1 ةصم 6ز: 81كدطقست0 20 13ط30ة0, 22002128 50106 01 15 50ءاتق 12 20165 2( اطع 50غغهطح
 01 طع م38ع5 نطتعط طع 1ةنعع مانطاتمطعمو ذم '!1ءلعض 015 70:لع. ةخموتأ م2 15056 161618168 0
 اطلع 6ةدع مقمتندهت1 ماك ةنهل 10 هأطعأ“ طقض ل7112 50116ع5 طع 51015 ةآص اطغع م1010عانع 6
 عوقمل هطتنت طع وق 220760 غ0 "مالطأأكإ 165ع طصم 17 ءولاتكعك, زن 070ع 10 ؟ااانكت هلع 6
 د0 عادل هنت مما! ءدل >ءاهئاهدكأتر» طعوسوعزو طماز فاصطلعم"  ظوماطعع هج طع مملمأ نات 8
 مموولطاع هدعتهتص 10:1 اطتك مع 01 ]11 ءةطتتع اهقمسدعتطتسو ةق ءاموانعتا ؟ءاصقتلع ظئوت طع
 سقم اك هرتمأ 5.2 مس آف "دموع نزع 21056 هديجعآأ] عل 1204 ه1 هدنآر» همر ء1ءل 1
 1161 امج عيمعع طالأ تاكو 1ع7107ع0 116 ]عزالعرك زج داططتعأل 1186 م2151 م7 طه علا
 معانعو] عمل" , 033 ةط عمك 7ةك اطع ؟لتكأ ةءطمأقت ام علكلع ةم ءةداتصتقاتم2 01 اطع هانت 01 84
 رهقساتكءتمام بطعم طع ؟عدصقتلس: "للوبجب هاع» طوماع ءمالا# ع 71671120716, 01[ 10711167: طز
 ىرمجتمساب ]امم زى سانط 1186 ك0]ع طقم لم 0ك م عىعدنات ع 1116 7 ه011101+ 21710118 111617 068
 هنت 1 ءمعاجا7» ع 116 1ع7701هنا1 116 عع ءعرماك هز عا ]من 11:6 6: عملك عد هز“ الك طمع اععرأ 01 6
 مل هلقمدمأ طاطت مرج هنع درسءأ] نتنعت“ ىلططن» ى0:716 0ل]ع7 طعامزتوع 1م مدمهلع ت0آ]16ءلم]15 هتنلل 8
 نتمدت»دم7» طءاتعإ“ زد اطهأ رمدمياجت هلطعر» محبو طعما 1051. 307716 .... 47 11 171167015 ]ال عك 716الل 4
 لثعدأل طلاع هطلت ع اطال د 0اغأم 7ع ه م7مرمع#* ىالاطزءعل نزع دايت م]* 1716 1 00 289 م6
 ءمل 04 اطتع تبمرلع طع ءمع1مدعو 2 طملع6 ءهمولتمتمع دهدحع 70:لك ةصهعاتت هانم 2 م[ةعاتعع اطقل

 111 طععمسسع طقطتختمل اص اطع علئ11085 01 اطعدع 2م 01 اعتءاق.

 003:3 805' عىعواعدأ همدماتطاتانهد 10 اطع ةادلتع5 012 اطع فلتزدست١دلم آماعت أت 5
 ةصطملتعل زن طنم همالقطوعوقمم رجتاط ”اةعاعممع هع طنم ؟اتمامفد لع 12 آخاعممختم 2320, طع

 (25) 2, 06م5 خلا(005,” 11ءسمدأاسا 1ةلنماموتعم ةمدهسن" ا, 3 .7 .١
 (26) 1845. 5. 4 لع 1 1. ةءآ1, 015 "صلت", هس 1 1 ا

 (27) 146. 5.3 لع لو ظ.ى.11. ©, "1هللت عع", مسدس. لمكل], طمع ةعع اععع ءمجافك, ندع نأ اطغ آناطعمصب هك اطق 8قعهنعاو لع 8طبلتمك قعقطعت ()
 1) ةصل اجه ةناطع !1ةنئمهقل آنطووعإب ذص !/1ةلعنل (مكق. 6016 7 2076).

 (28) 315. 5. 2 لم 15 2. خ1. 08, "ةملنعع", دسم آكل, م. 154 وهل ل. 0111/81 خقآلا, "اند صموتقعم لع ةانسعت ةلسنتقلمع لع امم"
 قل-فصل هان. 1 (1933). مههق, 409-450,

 (29) 8315. 5. 5 لم 15 8. 21. 5. "آسلنعع", هان. ]كنا , موك. 14 98
 (30) 10ه صصقق,: 4871 لف 18 8,11.564. ةصمأ 1انصاق-ا 1.

 (31) 2, 08 ال8لآ005, هه. كار مق8ع. 9, 5016 .
 (32) 11010101, 181ه(ممه لع آه زئاعيعتس»و ىرهسدأ# ([5دل, يقامالافممر مد 8للعءلوضععك إل نماقك تتاتعقك 06 ومدتها © ةروسعمع ٍإ

 رخمضوبم لع ؟ةلنق), ةكوقعتل, له طبطاتء لول, 56-1851, 4 ؟هلع, 5هرس اطع يما اسعاتقاط تلئانوص 111505 هك 5مههتقات آئاععقالقا
 آمدلعوك, ةكالسإل, 1849, 3 5.
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 للوامصب ه1 طع 4ةازقستقلم ةانلا عقم

 عمرجربجمرو  نرومو (17) "؛ طتغ طك ميورتع هوك مما طصمالات 3غ طع انصع طءءودقم 1( 885 20غ
 مانطاتعطعل ةصل هع هدلجن 1عومفعل ةطوبغ ذغ طزن معقم5 06 اطع ]عنقك اطقغ طع 200:عووعل 0
 عومرب (15), زم و اهامم ريمكاعم ام ظدمعمتم لع 0عطمو (لهنعل هم 175 لانمع 1839) طق دقاق: "1
 ءمرردم 0ع7مدد :همتازن مز مجاتملم ممعررتك طرح هربت 7/كمم* رزجمررو ل0 عم)6 هل 116 آراط7 هجن 0 6
 87111ئ) كاع ءانتاتم ] هآكو لطالما هابأ انج آمأهمأتأ0 اانططعرت هدهجاتالاو يمتنع ك0 هللءع4 ةجومطأع
 مما أ رجاك اععرمأ هل 1م ةوتنمصعأ طراط7 هيد, 1121 1ع 716701117 0زك 1126121, ©0671 آر 116 6
 رسام ارب ممطأع كلمت 01075, 60711017260 710 7710176 111071 10/65 171 370711511 0 +17
 مقدما /مانلب م هطأع 007 لك... ] 1010 تزن معأعا“ 1126 هجم هزك 3مم هطوالا أ+ 0710 116 715170

 طمعإب لجون نمنع طعم هاج ءوملرب زمام طارت تطمانا 116 ىالط]ءعل د ط] )7 126 ]00 8ععزن 0 مورمإو 019
 1غ 15 3150 اعممتتلات طغمان عطل 635: عص عمو اطهأغ (00م0ع 70:10 هغ طع آاطءةمن هأآ اطع 8قعمقل له

 1807 10هاعتمو 15+ ةازدستقلم مهصوومرن واو .(20)

 مأ1 اطلت م5 كمصقأ علل 15 535 ةمعانقل 02332805 (1897-1809) بطعم 7735 اطغع 1115[ 0
 معوعرلا دعرتماتك 7؟هانآاعد ةطمادغ اطلق المع 01 ]11و 16. 10 0102 ذم طقتتع 2 أن

 هآ طلق ؟ةهناعوتتعا طاطاتم عمجطتت طع ؟هدلعك هآ 8لةصهقمةقعد 0ع (ناسعع ةللل 01 عم لع 0و
 ىطمات101 طع مهما عل 02 ءاتطعو» اطع :عدلتصع 01 طلق «011عدم0020ءعمعع مانط]1زطعل 6إل

 لع]1 © ةقاللام 7010 طع طتعطلتبت 20؟152ط]1ع. 716 مدتتمأ ؟عددقتتع طمتو اص طلخ ةوتلزت هطتللط0م0ل طع

 اعونمعل معةوطأع ىللط 511؟ءهدانع لع 53عزن ةم0 طمالب آدص 1833 طع 78ة5 ةممماق1 غل 6
 نقصا مغم» هع طع 8كتصتماتإو 0[ هدعاوم ثقكدتتو. 8ع ةان01غ0 اطع ةعوطتع طهطا 5هاتماق 3[ 6

 انا طاةنإب 01 طع 10ا/51 2ةلمعع ةصم هع طع 85م1 اتم 10 1847, طع طع 7/35 101مل ام

 ةجووت 1م اطع آنمتاعل كنق معلمون. ختماتطل 1841 طع هك 2مم012160 1/166 ت0دكا01 024 5مةنق
 'لاندتكأو, طانأ طع ةسصقللإل ةتتم0عل اطلنق مم5ؤ6 ل05. 8ع 7ءدغ طوعاع ام 5موتص اآض 1843 0 5ع
 مقسعل طعماعودم» ه2 مطعوطتع ه1 اطع (عمصول اندتت عتكتاجب اس 5430250. 8ع ؟ةهك ةممماضأعل
 ةانمعساتس عاتجن اطمعطمط عع ن1 طع معولعملزل 01 81156019 2101010 1852. 177 تذ11 دعغ ةكألع طلق
 اصتم1 عودوتكع م2600 ءاتما ةطمانأ ةعوطتع ةصل 5مدصتقات آما عا وات1ع 101 طع 161[ 50236 0اناكا
 بم اص اطع 25610 01 اطع فازردستولم امئاعتةننتع. لم كوأ ةتاتعاع "4 هطنع طاكد 17: قمل"
 ةموعوتك انصكتومعل ذه جه آ.مملمد مقودهتمسع اص 1834 (21) وول زغ ذك 2 ؟؟ةلدقطاع ةطنلإل 0 طع
 مقوطأع مهمتك ءتمأم ذه 5مقتم. ؟ةلعمع 2 1ةعءممأوم مام 3 70هدآع طزن وسوم ]آد لوطرم (22)
 هق طلق ةامتاتمع مملسأ, طع عاالمو 2 طالع ةععماتلا 01 اطع طئتقامتجت ةصل ةدنصلم 01 ةهزهع 5موصتقط
 11 طووعتعو مدطاتع ةصل ملحتوتع. 1ك15 هبهرلع "آممعاتق عع ةقل آنا عن قطتتع 04 طع مجووتوموو (23) "
 مانطاتكطعل ذص 1839 زو ربعع مهماع اطممءاقصأ 20+ اطع فتزدستملم آئاعنوطستع. ةععمرلتسع 0

 31ةمعقس ةععد لع تتسم (24) زو سبورلع 15 "مرو 6116 اتارجأ 10 05161011)5ءه]|إت يانج اع لا هنت

 شاع هطلت ء, هدصامأتتلا7 8 11ك 4عالآععكر ]1ك 270711611601  هئ10 م1ط071211© >ةنآهك هنت 46

 معماللا هت 1116ئ مر“ زك اتمعوطتنادتج». آخ هلكو ه1 عضراك 10 هدوداوتنت 116 همكموتند رسطوت طع ]ل0075

 (17) 11. ةكاتقا 801182 281850, 0عن تسمم 13 هما أقر "طرسم (نهدسصا هع“ ا. 2111, 1943, م. 5.
 (18) 181. 28ططظلل8 0180 وب آل 8فظطخلا]-9111100, 106. نأ

 (19) 2, 804 "210103 لم 18 ؟ذله زن هاعوق لع 2, 2. لو 0ةزلوهعمك", 26. لع قسط. ظاطإ, رن !!ةدمعمور 11 (1898), مقع. 32. ةجانل

 181 8لل ةفلا ةقالتق 1015 0111117. "10. 2ةععاقأ 0ةزاقه ومع (1897-1809) زن 1ع ةيانفتمع ةازدستة0هك", قلع فصفملمق, !1, حمود. 447-448,

 (20) 2, 2185 085 ملا 005," ةعوطبع 8455. ذم ةمقنم" (اندمنعضعل), 7[ةداسصتماع# ظعجتعس آمهقمدر 21, م 42, هما 1, 1934, مب 392. ةمانل

 الفلل ةهلا م1155 115 01183817. ةقأ كا. عقوق, 449-10. 59 ِ 8

 (21) 2. 218 0415401005, "ةيوطتع ةلدد. زم ُةطقنع (دصعتعمعل). 1؟ءداستماعم هظعتعساب آرمدلمدر 201, 5 42. هما 1, 1934, مقعد 378-394,
 5 عجل طاوامرل عه عمطرع 1و ههعطأجمو 0ع ظطعدمسم زن دان ةضانعانعلمل. لملم, 1830

 ماندو ةجل 1[هعوزواب 1من هز, 1/111 (1939). ممعق. 95-63, خلكم أد اطع لوسسممل هك 80رنهل ةداهأتع 5هعتعأز (1868-1873)

 024) 11. الافلام ملا 85 128 018181 ةئا هنأ م47 5 ا ا و اع



 تاءاظعلاو تايلقثتلا نم نورق : سلدنألا تاو دع هرماوج اكمل مان دسادانم ك خد كود عع و و و 2 تانك ك ع نادناو هامان 2 داء اع

 رمعمات ممم طع طوعسسو لع اظلوتك اطع 81ءهل1امعم نادصصمأ إل 155 طعو ©ةطتعر, طع #8ةصععطو 0ع

 معتتملم, طع 18201 لع ةلعزةصلعم ةمل ةماطع هاطغعتن 2ةطماتغ مهعرقمع 05 اعمافطتع 215.

 آت هم ان20ة160 ةتاتعاع (810انعع لكان طقم 3011[ 65م3 8201 'ةعاتأ موانا 15386'1 0659 5

 8'0ومدعمع), 511ءهواتع لع 5دعزن ممملععد :عاعتعمعع غ0 ابو هاطعع فلزذسمتقلو طقصانمعتل ماك
 نصمع ه2 اطغطسص 15 2 "(م7هب: هكووتتمأ ه2 2701665 امئادمد" (5موضتك 1كمجقم ذح ]ماتم
 هطقتمعاعاكز), ماتت طعتن 91 ةصمطع اطغ ططقصاتةعتتماك اطقأ طقاع ت0( طععد ءةاقملمعدعل. 83ع طلعو

 عاالع5د هم اصلعرع ام طلتك ءماععدمطق ام ةعععمعمأ اهلاط اطقأ 0 اطغ مقصات ةعاتمأ 4871 0 طع

 حلة نمصدقل ائاطتقتإ اد 5420110 (لكنامط لع 5و ةماعلا 03 1101عجعت 1 طلق قمم عت مأمن 01

 طع مام10عانع. 533عل/ 8535 20[ 38616 10 هاعوم نم طع ةعمدقع 02 ةورصغ 70105: طغت طع لعمل
 سبتاط طع اعرءاك اطقأ طع همطقكات]1ع0 10 7011 ذص طلق 60هلع طع 593: "رو مومنألم عمت طايع77 2610

 71707100 تنآ لثتا يتا/6 ]هك طالعرنمبك 0ط7 25 281672 1)6, 726 0ءالصع ءدوهعأم, مالا ءدمام هنيهتالم هم للك

 21463170 567101 1716 01656 270104 72076 عزام“ © ج0ز16أ]0 ها ءأ جالجالم و142 ء06)0707716 ١) 07155أر

 7160107116 ىال لمآ 6 87010, 5601/6 4 14018 20716 ]05 م7171 ءارجهأ عد >دمتله77 1171105

 لعدم علمنا عتنمعك 06 تنعدم هزت: هلم 4لءمنو» (...)ز هجو طهلملم كع ءمجاه عمضللا) ملم

 00505 14!10) 1166507105 ١) ]770670505 2016 [05 طالع)705 ة7اللك[ 15 قال ينالأكأ 7 621 عالأ47 6

 جمر عززوو (أ4 ". ؟مرت ةماعك طتسمماك هيطغاطعت اطقغ 7/020 ءماتلل طه طع معنصتمم ه2 قسقت
 '11كهمد' ةمل ندمسلأ1 "اقص", معدصتسق طع دعاتتتتم12 01 طقهاتكقل ةنتل ةقاتكعأمل انعاتغ' ةقلر
 دمعامم]ط01عهل]ز, طع ءعدصتمات 01 اطتقق5 01 011[ةدعالا 2361116, 5ءاققع ةط عال لعلا ؟:عاعاءهعع 0

 اطع 8وواع 02 5دوسقتلعممل1. 2ع اطعص 0عقن5 طلك هابل طالمماطعوأل 0 زا150 اطنك آمنة

 طمعاتعوتسع اطقهأ "['؟عدم»هسعع 0ع آه امججعتلع 4نعطء ءامأأ اه عللكع لع ءعاأع تال ةاك هم 611 كعك
 [مزك لع [!'ةكادتتةكماعب مهتعع وال 5]1 ء1م1 عجل مز1 نلتلك 4 2701191467 0716 كال86 ]01 "ب
 طعم مع 20لتصع دم اطتخ م80ط2516 ءقتتوع غ0 05 ةاهاعل طزن (0هم0ع. طع ةصامطعق طلق ةقاتعاع

 لعولتسع دبااط ةصماطع#ع قمستن5ءهاتتمأ ةمنم طلق هاص م11ععاتمو اعقصقءتتطأتسع مققأ 02 1غ (اطع

 20؟ءمضتتعد 01 '1ةصتسص 31-آطدونتب ةسل ةصقللز/ مماقاتلع 0اتغ 50206 مععان1ل 1 ةقاتنعو 01 طع 100: كأح
 1ةه2عان3 عع. 26و5106ور, 1غ 15 201689 ه3 اطقهأغ 30206 2010ع7ةمطتلع 20165 قه طه 1هاتصل اص ةانعط

 فلز هنت 300 طمقضات 51101 35 21012561 774 هغ اطع 1120221 ]1139 05 5 05

 ظبعمأط مهاد عط ةهزنع هدماعتتك ثمن طع ]356غ هعصطتتتت ]للعم 84عمع506 2ء]13ج720 0 لاتقن

 1731623 ةعتتطاتاعل طع 015عمالعزجت 1م وكعءانول 02382805, لا 15 ل. ذل. (هدلع, تطعم «01ععاعل
 0 ةقلتت ةصل ةمدمأع ولعل 5ةعان, اطقأ ةطماتا]ل طقكع اطع طمصماتت 01 [عاضقع 5860821560 ةق اطع
 0150م7 عنع» 01 اطغ فلزتدستتت00 1116 (10 . 3ةوعملعج 2ءاقإتم ةاقهاع5 ص م طماع اطقأ

 "(نمررلع جهل ه1 عمم طمجكآمتعم 50716 دمتاالكارصأك رمت 16 ةنعطأع 207 نعاعتك 1م 8

 (13) همعمد(ا)' ءلتافل 5إن مجم هق مدإن طعفتم:"151 ةلاللمط له تقيصمعوفمصلتا 8كتعلوس لأ رمك, ةلزؤسمتملو 4871 لع ]18 8.11.84. ءمص نص
 ؟هعوطانل ةعت هن ممدوص] م09 به لع ةلودممك تنعدوامم ندع هه ء] ةمدعصععا, '!هعذق لهءامعقأ اهعلتأوب لهن يدتلمم لم 0916له,

 (14) "1 دوق ةفوعتاإل عتتلمو طن هنع آمءل طعم ] ةدعدععل مدزيدعاك ذه اطغ اهكلع هك طوموتموم ذصام انعطغ طع مممتس طناوع ةمل ءمورتسقم لسعساف
 01 هانت م61 موو ةصمالطقي اععقاتقع هت ءةصتقت]ا ع ءوزتلن1: 81] 7 ممععفمممب ةسل معنؤتنمطاع اطنسعد 10 اطغ عممل ممهقات:«دق طم

 يزمط غ0 طق عبتلم0 احزن اطقم" 1 .
 (15) "لد هع لت ؟هآننوتف قم اعمهنكك ف اتسم همام, لع ]8 طدقتد 14, لع 38مإل, ةتطقأ همطفانع: "06 رصق, ءمهاتقمأ انئ0 ععوصل همهلط6# لع 2205تعقتل
 لع 1'ةلعمءومر, هم قةعوطعأر أ طعقتنعمان» لع معز عمت تأ هللاتوف مامعقمق ةعرتامك ءم ةةممعسمإ مممأق لع رطماق ةققطوق, أ هن ءقتقمامتع ةكقطع
 ةككتعوتل...", 51. 28 8 هلئ013118 5آرختل]5. (هاهل هينع 06م 11ةيداتمءرأاق ةيفطعتب ويتم. [موصاتستعتع !اوانمدقلع. 1893-1883. م, 68.
 (16) نأ. طنق طامويو مطعم 281010 218 200, 1 1 هههتامع ل 2, لمد ةهاودتم هديل", ظمأ. قد. ظلطا, و ةاسنعمم. 1 1903),

 مهن 394-378. 469-458 10, معك. 291-279, 354-338 إب 7( (1904), مهوق. 42-27. ةلقدذس 11. !ةشللا خلا 2 011
 و لعوععلتام لع مد ل, قر, 00206". ةصدقمستم 0ع 1مانلنمم 14ءللعأم هلع, 1 (1969), مقعق. 553-563
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 داع داع ةاقاد اعود تا رد عاام ةقع او ماد ضو اهم مال او اهدا ماوه هادا كو ودع اعد 2 كاك دب عك 1ةنوامرب ه4 طق فلز ةسنقلم ىأانل1 6.

 طقسا 50 ماق 5302 جغ طع 81310 مم] آاطعقمم ام 3420110 7ع قسم اطع 2110تباسع 2016: "2 2
 اناأم هع 8ءاعطتنم, هرج امد هااجمد لعأ مد لع ىعالعتنط7 ع لعأ هنو لع الآ ىعزععاعتامد زن 062
 ى6]كر, 56 27160711701011 63105 6ىءأ105 طعط»عمو ءر2 مكو 08 ]/!ه1105]1 (نالعهتج عج هآ طولت

 ااميدممم كعأ 3 ءررمر" , (" الجموع ]عطور 1عدباك اجعتمع لمابصم ه1 ]اهلطأمك (0انع 075 مالكعب 1# ١)
 ه7 عج |تيمالتتا هك "طورروو لعأ قورجمر", زج 8ءاعتاعب ه١ 16 اهعغ كهجنك هز ؟ءماعرسمط#ءر 1716")
 دصل طعام اطقأ نقلنا دبءعماعت "قالهلع ىعماوجواكاع عالأو 710 انانعأ دكا * 11011 كالا هكأ 404
 7ءط1 هل ءم دءأ 07هط1ءم-موت ءطعوعأو, ىانع ة8اعصا ممم" 0ملع ءءواتعد اطغ ءمامهبتمو ذم
 ةصماطعت جماع: "طومرع هى له مت هععام) 0عآ 37. (2517أ, طاقغك 710 65 070510-!1101/7110710, 0
 ءههماعاا منام. ل, هك 0 "(" انووزرلاك همت ععازم)ا 5 تتعتا 100156 26عةالكع ]1 ]لك 0101 18711171 ما
 47201-]1 هال 101101, طال 11 ىكوعتتكا. ل, مكي 0"). كلم ةساموععهمطتع مماع ذص اطع
 1مممانكهتتمأ اكماتت 81 ممعتص 06 نوال 15 2150 ا؟ءون عال اطصمابوب "(مجط11710 ادهن 71
 ]اه مرعنتد ءآ أ عمم مأ |هتيوعت" . 18/102عمك عت, نبع «ناتلل طئتصق 10د ةعل لاو هاطعتم اذلعع طع
 همع ظمحسس طع طقصاتكءاتمأ 1 3غ طع 8نطاتماععو ظعماوتمعأول ذه 101600 27 جبطموع مقا
 ءملم2 مع م1عوعالاع 2 م38ع ؟ااعم ام 5مةصتماط زم طتعط طع ”كيماعتدط ةسل اطعأع هتانمع ةنع

 015035560 م2ععاوع]ز 66ععوستوع لغ 15 طعا1عبعل ام 6ع معمم ذص اطغع انما عدأط اقم قان3 86, 01
 هاطعر بطعم نبع 20" معو وممر دم ]م وز ومم" (" طوسوتوربب ] هوبي بجو عرسسزوربولا) (8)

 538196013 طقق 3 طعامع همتصتم» 01 اطععع معاك ذص 4تقطلع ةاتلتع5و ا؟لطه ةاقتاعل
 همتاكتمع ءااطعم 2غ اطع عدل 01 اطغ 1ةاط هعدطتتوت هع هغ اطع 6طءوعلمصتسع 04 اطغ 191ط هعصطتاإلا
 5119 ءوانع 0ع 3وعإل, ل. لل. هلع ةقل آبم2ةضهور 750 "ص عوقأزب 71621101160 1/16 0

 [رئاوروزريرو 9)" ممعمرمانسو زم 3مم 1إ دنع زمالمعدب !1طهصعمت منعك كم (نزعور اع 8متر نإك

 ىو رببروزو 590 مطوريإ طع هدبتكاعسعم 607 507716 ةاه71115 7 ار ثآك 10/11 ءأج, م01 طعاجاع هطاع 0

 ا م ا ا م

 1مم ودم عمر" . دع طع 7/010 ءمرتععأ طتسصمعاك ةونطع )ئعقتك ]ةاعع بطعم طع اهللععل ةطواتخ ابو

 فمحدطأع-5مدصتكا مقصاتكهتتماق "همم !ءدوتبعاك آه امتاعانع ةددهعرنمأع هدأ ءعزتاو هنا

 جيوطمو (11)" [طتنع هطقصعع 0, دصتصل طاتقأ طقانع طقم دهدتعاطتلع 60 ل0 زنط طتق 2ةعصلمطتم

 نتاط ل. قع 0هدلع جبطم جماع طتص 3 1ءعانعت“ هم 1115 لادصع 1798 ذم هطتعط 7ع قص 2620:

 "1 مدع ماميتتنكءأرجأك 076 انعرزب رز عوانعتال 1 كرهت هئا0 112عإ» عوزت طء رصانعام بعرس مرنم زر ل6

 اياك 0] 11:6 هأآ4 ىعاخاءرتعتنلك جنك طمالكوك. اكال)اع» طععمتنك# هال عمم جموأترجاك اابعز»ع رصتت عمل زم

 11106 17:6 نع الجعزب دصعتع هديصءأ| هلل... طوعمتبجم اذعأج "عبور مربعم زم اطمأ»» كمعاتسود هيدوأ

 ن6 ؟نهزتاع رك خاأه]) .... مانع 11671 10 ىايعأت انهتتع ج4 كلاةععرتن نطوعدبوري عم" ]نع عمو هو

 0 اهللع 200116 50نمع طقذ. اطقغ طع همك, مستمع وردم [16آ1قب ةطل ةطمانأ طقمإل هاطعتت طقأ

 ءوم طع غمانصل ةغ طع آئطعقجب 06 طع ظ8وعموفمل قمل 02 طع ههزنول طةلقعع, ةصمصق هطتعاط طف

 00 هك 53ه 8طااخر "اهفتدم عمدعممل لع اه اناعسناجم ةازوستملد", طامعسمم !ءافدم صاع له هعمل ةعقعدتم ؟؟مداسماعب اهلل
 1878, هس آلا, عمق. 140 (معداتمدعل مدد هما هه هق "آدلتعم") زل قل. 0013174لئ87 2ة]رآثلا 14 "71!هانءاقك 7 هدلعشعمف ل

 ا 1قللالك 021605 ةعقطعم 1 ةلزدستولوك ةعوطعو إن ةلزوستدلمع لع [1هاغلم رب قولت", اتم عءاوصعو لع ظعاسكنمم رب ءدمامع ةعدطعوم
 ةلعتلب 1915, هانطتب 1, مقهق 1203.

 (8) 34. 148لاه خلا ملكك 1018 018017, همام كا, مو. 0.
 (9) 5قها 4 106, كغ

 (10) 1هانصقل لهع 5قالؤساك, 16اط ©ءمصنسمت العقم 5 (8اط ةيعنا 1797م.

 (11) 511,1 ه188 28 5400, ةاوانمعم ءأ ةراعهلاع لك اكد, لم 8 هذاا وطعوسم !ةلوئتمدقل, طوعتك, 1صصءمععتم ظمالولفر 1827, مههق.

 647-62. 1ةداهنعلط 6 لثل ممأ طقم طق ممميزطااتاإب هأ ءمدقاتا تنده اطنق ةعاتعام,_اطقعو ذق ةورحم ههتلعدعم اطقأ همم ه2 اطعم

 انما 1118 هضمام تعلطغ طع مايسطقع 1844 هع لنع همنا آناعقم ذص طوف ("1ملتعم". منسم اناتكر مهم. 143)
١ 

 )1908(  29111مدوق. 278-253. ميدل 11. 1[ فقافملا م1115 218 01817, همام كارم 0 رك, العدم 1ةنعمممتوينمر ,) 1908طاظظتناا8 01010 وب آس 8 ةلالاشلل-111100 (800,), "0اسمئاجم 1تاععم ه 3ز!؟ هتان لع 3وعإل", كعلم 1ةنكوممت قانعر .11 )12(
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 0 ل ل 00101010121211

 11 15 ععمعتقلا9' ة0ءءمافل اطقأ 1[ 9/35 105م خصامملم ©هصلع تطعم 0156017ع0ل طع

 همازةستقلم ااا ععوأت7 6. 50 11 5335 532:60لعم لل طق طاكءانكو 880, 201 !عععاأازل, 01501

 11ةمعقمةتعد لع مع, 8داط 5339ءلنق ةسل 1[ةمعمممتعو لع قسم ©) مولصع هددغ (طقغ 3غ طع
 طعوزممتسع ه4 اطع 175 هعوطتلإلا ل. (0. 5موصعمكعأل ةئااتطاتاعل اطغعع متزذدستقلم 5
 طمتعطغ ذم 1انصتخأةف 12 1691 0 اطع 010 ثعوطو 0 اهتكذكر اص طلق © 21310 عانك هعططنتتقع 1[1طءمءدص
 ؟ةقلكذ. 5ملكمأ. نانت انك طاطاتماطععدنم ... ةالالا ل. (0. 5مةققتنهت1610, 1705818, 1706, 2

 جاكم معماتممك طع ءعمعتت آكعاومل طبطم, 2( ةطماتا اطلع ةدصع ننطع, اناذع]ال ءهعماهتسمعل
 مجقمات دعما هند 8. 51ناععاو ان طومسصب (2)

 آد دمدتس 30 ةكاعم اطع تلا لعفول عموم اطعذع ةانللع5 اطقم عطماتا طع 1715 «عمطلتإلو
 اطعتع 15 هم ةاتاطعامالع 1تقتةددمعع لان108 اطع ةععممل طقال ه1 طع 1ةاط هعصختتإل لع 0 طع
 13201 اطقأ اطع ع0 عصتمعالا 120 م0160 5هدمع آ.عطوصعدع 2220من 220 دلعك اطقصلعك 0 طع نم
 ه1 نطهتاعد 111 01 ذمدتم, ةتلم08 طغت الهه طع 5زتمس' رمهتمملاع مالعنأ 81 عدعأ
 هما - 111 ءطفا 0ةععاعا هل 0طقمأمعت (1791-1710) ةطماتال طع طعم متعل. 1طتق 1عقاماعل 01 طع
 ظطعوطأع 50101653 ديتتكتعو زم 5موتم 11 1748 غم طع انةصكأ1قغ07 06 0 عماقل ]ةققان3ععق 3[ طع
 1021 آما طقم دم 35020110 ةككعت طقكاسو ةطهعض د 1عقعطعت 01 0 عماقل 1382 8ا138عق ذص 180216. 6
 ببذلا اطععم اطلك مموغ نصل ق5 لعدنط. 815 انوقلع 15 02 عقعدغ ا112ظممئقمعع, 20[ هانلإل 35 8
 نقصكأةغ01, طاتغ 3150 5ءعوتتكع طع 735 12 01318ع 01 3 0ءعومتمأتكع 101621019 01 اطع طعقطأع
 رمقمانكءتلمأك هغ طع ةئاطعقسما هذ طع ظدعمتتمل 20. طع هونلل-طع ©هدحصغ 0 ةنن مهن ةقلع5 30
 طع ةةصعائءدم ممتع 22, 10وع 8دمود عت وعم مماعسمرتطإت ةسمصع طتخ 015هماةك.
 8؟ءماطماتعاط (نةمزكت ءمد1ل همأ 1لعصتتلإل اطعم طع 8/ةق اطع ةتوذغ ةءادم]قن غم طقصلاع فلزةططتت 00
 اهرءاق. مععمضلتقع غ6 5مم م لنو7) "1 عايعأ (نهعاجأ اهتم هتطاطاياعل 116 11011505 1ءدناك

 الن 11071 171 60171711611 ل1072 عامك ]0 116 فيك عجب دمة عرتو دصانم طعم هجم ك121122) هنن 1”تالكاتا0
 8مرطوري(6) مولع طلو طبرمع 0ك مما مج طوطكامتا, 17عاكأ 07 8ع طع طومواوي نت» عبعزت ركم]
 طمما]م #0 ءمطوأتعأتع مجطاتسمءم»ك" آه 1وعار اطع مدع جماع 2220ع طن (نةماتت هن طلق
 ل15ءام1عد طقحتع 5عوبعمال)' طءعق مماصاعل هانا. 702 اصماقسعع, اص اطغع ءلمقمعل 06 اطغع

 (1) 8. ةذهحا 824: “آنا تمونستق فازدسصتقلم". 2ل5ءدتكم لم :ةمعدعأوو هد 1و 8عول ةعملءودنو 8ظعدفمسماو, [؟1ءوسدناةمق لع اه طعول
 4ءملعستم ظمردعسمامب (. 117, 8كولقل, 30. 1ءأ15, 1889, م. 10 وصل 11. 5[ةلالكهلا ذلالظق 115 11135, "!اداهع ةهطعع ةلؤؤضتق08",

 قميسصتعتتم لع ؟ماسمتمو 16ءلتعهلعمر 5 (1968)ر مب 479,
 (2) ادع :ءالعزممع مجقطهمرعقب 1705, (غ, طزن دمها 8014, 19م. كاب

 (3) 314. 2قكالل, 81طاتماطععم قةدهطه-11زدرددسسم كءاندتهلءوركعو ىلانع []تاعهمصنلال هنمدهتانتص 1/55. وانمق قمعوطتنع ةط ةانعامءطانق متقعطقتل
 مهمامرت ةعقطم-طتودقمتو هميممملامق, 8زطلت ههلطمءعو-ةدمطلل عدم هل ةدمزد همدصرتا ءءانانع ؟ةععامأم تأ ةصاةمقأتم 0معنق ءا 5ةانلخم
 341هطممانو (تهتعت 52ه وعموتاقهم, 8عمفطزلاعنر 5. "؟طغفم]مولان6 10عامومأق, 16هونك ه 8زطاتماطعءعو انمعدومصنسوانع 001 ءصاقلنانس

 طاقم ءاقاتممع 2 هاك. 11ةقمل, ةصامصنم 2هج62 لع 5 تأهب 1760-10.
 0 0 1 آم 53010 2817, ةرءهطتونسم ء ]لا نماعمه قمت, (0916لمم, ةهمتعم 105 طم 800015 7111-35.

 06. أ
 (6) 2013113100 0 281157517370 14115435 0 80188010 طقطاو زلم هموتوصام ه ةقعتطتقنا6 0ع ةعوطق هدد 15 8زطان هاطععم 8286ه 6
 1754 طقعام ممازعددطعم ل6 1760, دم ؟واتعمتاله, هد ]8 ماةهاتااه 0ع كنق ةررصأ ءملمق ممع هل عاصم ةممق, طقفأف نانع الابعأالث ف 86
 هداتق 1784 إل 1793. ©هد هآ ةمتتتم لع ةزتانلمع هلابقم 1 ةصعتتعم 1١ةعلماب (1817-1744), ونتعم عد 1781 طقطأق مجتعمته00 ةمانطاتءقت
 اندم ةامعلو (تلانعه لت ةممعسو ء لماتق هنلفتسق ةمقهصمأوب حانطاتلعم 8قادقعمم © 8هيءطمو اندمق (ةعاقك حقنع !اانماعدع 1و 8يدفعق ةعقطع.
 نمدتعمو لقا 2ةعمدمو ءمد مماقق. 14ةللعل, 1796, هطعو ؟ةمامكأات قر طققدمو ةد ةنعداعق طئقأ مو عمق 1ءانءلوقر, ممج 15 ندم ءآ (تعدهعناو 56
 ةمامعوموطق" ل. آنه 5010 2181182, هرج, هلا, مقع 81, 8, 6, "12ءزم اةعثقق هاتعوق ةنققانت كئاقك, ءققذ !0لقف لب تل نة م5 لع اه
 فدفمم“ ةعوطم زن لع اوك م6م؟تمققق لو تقاتآ]و, ةكانعأوك زن 135 ؟؟ةفعمدعقلدع ينور تعب 0تويلقك عم تنتلقلمرب ةنص لنلق هقععععتلس
 ؟ولتمفو اطلمعومعتمم د 18 (هممدتناتق, 5عوانص ءأ ةةزمع 08)ةنلعمقر ةلجانسمق لع ةكامق متقساتكعرل[0ع 56 ءالعاتقداعلس عد ]مق ااطإنهاععقم ل6
 ع ييدطلا 7 الافلا2 طلال ةللتك 1218 018111, 4رهطاواسم فددتماعف لعل ةأؤلم 2105, ة/كةملعأل, 1دقانانام 111 ةمقم 0 ةعقطع لع تنلاتنك#ب

6007 
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 رشع عساتلا نرقلا يف ةبيدابمنلا تاساردلا خيران

 انيتروكوتسوب ناوخ

 ثحببلا صلختسم

 تاساردلاب ينعت يتلا ( ةيفارجولببلا ) ةسرهفلا تافلؤملا رصح عوضوملا اذه يف ثحابلا لواحي

 روط دقو ؛ (م148-15 ق نيب ) يدنوك وينوطنأ هيسوخ ينابسألا ثحابلا اهفشتكا نأ ذعب « ةيدايمخلا

 « عضوملا اذه تاتش ملي مخض سرهف لوأ عضو يذلا اردقاس ةصاخ هدعب اواج نم فاشتكالا اذه

 .تاساردلا كلبت نيمتهملل امهم اعجرم لكشيو

 ةياهن يف مهمامتهاو مهدوهج هل اوفقوأ نيرخآ نيثحاب طاشن لاجم حبصأ ناديملا اذه نأ ىلع

 ثيدننم مت اريبرو ريدوك ىلإ ةفاضالاب اتاودو سبور : لاثمأ نيرشعلا نرقلا ةيادبو رشع عساتلا نرقلا

 . مهدعب نم لاديب

 11151012397 017 "1118 مختل شل120 5112185 : 18315 211118113137711 0171171

 8و
 لا1311 0. 0 وريني

 (م851عم©7)

 "طلق ةتاتعاع لعهلك ىتاط طع طقوقامنتع هادالتسع هلل طع ؟/هعاكك مقتعتممع دم اطع طاطاتقم ععةماطإل
 ه1 اطع خل مسم]20 56000165 لادتتقع طع ]1381 هعداتتإل 126356 ةان0165 طاتذأ طع عمك عع
 سلاطتم طع مهعوعمأ طاقامتتع ةسل ةعاعماتلتع ةممهمدعطعو ةزمعع, ةلطماتعط دنقصإل ه1 طعس
 م1عوعاا اطع ]اةعاع 08 2 50110 ةعاعمأاتلع ه8 مطقلم10عزعدل طةقاق, هاطعت5 طتصغ 3[ 5هذه6 01 طع

 م10طاعسسم 0 طع 12ععل ؟؟تاط 2( طع ماعوعما ال.

 "1ع ةعاتعأاع ةامماك اذاط اطع نةعامع 01 ةمازتع ةماغعع0عءاناك ذص اطع هةعطاععضاأل هعلااتتتت
 (ةمودص ءعمتعل, 5ذلكع) ةهل عمع5 هد م ةانعوك اطقأ 1( 7/35 ل. ل 0هملع (نص طعات عمم طع ءاعطاع
 ءءعوتط ةسل ماصعاععماط ءعوطتتتعو) ؟نطم ل15ع07هدعلا طع خل تمنت ج0 11162216. 1[ 735 020

 طتصسوعاك جبطم امكمعطتعل 5119هداتع لع 5هعإب ه4 اطع 120غ اطقأ اطعذع مم قتتان 5عز1 ماك 71م ا اع
 ص 5مهدصتمط ؟تغط خعدطتع ءطقتة عام, ؟ةاطعت“ اطقم اه ج ةاكقض قع اهطعاتققع مدح 712038ةقعقت

 ةهق اطق 13مم ط20 6

 1 سس
 (") ةمومعتدنعل 8هامموموع, ططءوعمم زد 8هددقستع 2طئامامعإل, انتوتحعوعتلمل لع 0؟16له (خقانعتقك), 10ءوقمةصدعمأو لع 111ه1هعزق 1! هدحقمت عقر

 (توصجانم لع 81 1ةناقس, 0؟1هلو, ةكصقسق





 رشع عساتلا نرقلا يف ةيدايمخلا تاساردلا خيرات

 انيتروك وتسوب ناوخ

 1115101135 01" 11111 ذل] خل114100 511121185: 19 عقال

 5مم

 ]نع, لاتقتت (ل. 8اتكأم 23

 (0دنج ءعروتاوب هأ 0؟1600)
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 01811101115 01 1101551110185 ةهللآل
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17 .701 

1161211[ 220 12151013286 

 10101121 1ع

 1ن:. طلسالمط آل. نلت ةخل-7210211 (14222011ا31:)

 آند. وسند 8. 5كدلتط ىلا كانط 2753117 ]دع ةطلسا جطقأمات آذ. 1ةددقلا

 آد. 5دلتط 8. 111112111111201 0077-1 آد“. ةطكلالدلط 1. 15: ةطنتتنت ةذل- ان

 طتطاتعدكتمدع 01 1كصع ةطقستال ةعتع طسطلتع ط1ط1217

 1417 511/1996 ذآ










